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Resumo

A recente alteração legislativa nas condições de alojamento das porcas gestantes teve
implicações a vários níveis nas explorações agropecuárias, nomeadamente na adaptação das
instalações para que as fêmeas passassem a maior parte da gestação em grupo. Esta
alteração teve implicações no sistema de alimentação das porcas. A condição corporal destas
pode sofrer mais variações neste contexto afetando as suas prestações produtivas.
Este estudo foi realizado de forma a avaliar a eficácia do plano alimentar durante a
gestação na condição corporal e nos parâmetros produtivos das porcas.
Neste trabalho avaliou-se a condição corporal de 135 fêmeas recorrendo a um painel
de observadores (avaliação visual) e a um medidor de gordura dorsal, Renco Lean-Meater®,
(avaliação ecográfica). Acompanharam-se as porcas ao longo de um ciclo reprodutivo, da
inseminação ao desmame, avaliando a sua condição corporal e a quantidade de alimento
ingerido que ia sendo ajustada consoante a medida de gordura dorsal. Registaram-se todos
os leitões nascidos, vivos, mortos e mumificados, num total de 2109 animais. Destes, apenas
os leitões vivos e os mortos (2029 leitões) foram pesados individualmente. Os dados foram
recolhidos ao longo de 6 meses na agropecuária da Gandra – Reis e Silva, Lda.
Os planos alimentares definidos para os animais permitiram que as porcas primíparas
e as multíparas aumentassem a espessura de gordura dorsal (EGD) ao longo da gestação,
18,0 para 19,5mm e 17,3 para 18,2mm, respetivamente. Os planos alimentares permitiram,
de forma geral, um ajustamento da EGD nas fêmeas.
O aumento da idade e do tamanho das porcas implicou uma menor mobilizaç ão das
reservas corporais, EGD, entre o parto e o desmame (3,3, 2,4 e 1,8mm de variação para
porcas primíparas, multíparas 1 e multíparas 2).
As porcas de primeiro parto produziram menos 2,2 leitões totais (vivos e mortos) por
ninhada que as porcas multíparas de maior tamanho (M2), 13,3 e 15,5, respetivamente
(P<0,05).
Em relação ao alimento consumido pelas porcas, os leitões vivos provenientes de
porcas magras ao parto foram mais dispendiosos, neste ciclo, que os das porcas médias e
das porcas gordas, 6,91, 5,45 e 4,48€, respetivamente (P<0,05).
As porcas que chegaram mais gordas ao parto (>17mm) foram as que mais perdas de
EGD registaram na lactação, tendo sido as mais magras as que menores perdas
apresentaram, 2,8 e 0,6mm, respetivamente (P<0,05).
Em trabalhos futuros é desejável um maior número de observações por plano
alimentar, permitindo assim verificar com maior rigor os efeitos de cada uma delas nos
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parâmetros produtivos dos animais, bem como realizar pesagens das reprodutoras ao longo
do ciclo. Seria também enriquecedor do trabalho dispor de dados relativos ao consumo de
alimento na lactação, de forma a melhor poder explicar os resultados obtidos ao desmame.
Caso se pretendesse investigar de que forma as variáveis em questão poderiam influenciar a
descendência das porcas, seria desejável fazer um acompanhamento dos leitões até ao
abate. Seria também interessante fazer o acompanhamento das porcas ao longo de mais
ciclos reprodutivos.
Palavras-chave: condição corporal (CC); plano alimentar; espessura de gordura dorsal
(EGD); gestação em grupo; porcas gestantes; parâmetros produtivos;
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Abstract

Recent changes in regulations concerning housing in pregnant sows had major
implications in several sectors of pig farms, namely in adapting housing conditions in order to
group females in the gestation sector. These changes have consequences on the feeding
management of these animals, namely, body condition (BC) of sows may suffer higher
variations and thus affect their productive outcome.
In order to assess the importance of proper feeding management in productive
parameters and body condition of pregnant sows, we conducted an evaluation study. For this
purpose, BC was measured using a panel of 3 evaluators (visual evaluation) and measuring
backfat thickness (performed using a backfat probe Renco Lean-Meater®) (ultrasonographic
evaluation) in 135 sows. Sows were observed during a reproduction cycle, from insemination
to weaning of piglets. During this time BC and feed intake were evaluated. Feed intake was
adjusted depending on backfat thickness (BT) measurements and allocated to different feeding
plans. After birth, live, dead and mummified piglets were recorded, in a total of 2109 animals,
however, only live and dead piglets were weighted individually (2029 piglets). All data was
recorded for 6 months in Agropecuária da Gandra – Reis e Silva Lda.,.
Defined feeding plans allowed an increase of backfat thickness throughout gestation
from 18 to 19.5mm and 17.3 to 18.2mm, respectively for primiparous and multiparous sows.
Globally, defined feeding plans allowed the adjustment of backfat thickness of sows.
Increased age and size of sows lead to a lower body reserve mobilization and BT
between birth and weaning (3.3, 2.4 e 1.8mm of BT variation for primiparous, multiparous 1(M1)
and multiparous 2(M2), respectively).
Primiparous sows produced less 2.2 total piglets per litter than higher sized multiparous
sows (M2), 13.3and 15.5respectively (P<0.05).
Concerning sow feed intake, live piglets from sows that were thin at birth lead, in this
cycle, to higher production costs compared to medium and fat sows (6.91, 5.45, and 4.48€
respectively, P<0.05).
Sows that were fat at parturition (BT>17mm), showed higher BT losses in lactation, conversely,
thinner sows presented lower losses, 2.8 and 0.6 respectively (P<0.05).
In future studies it would be desirable to have a higher number of observations per
feeding plan, allowing in this way to assess with higher accuracy the effects of each plan in
productive parameters of animals. Weighting of sows throughout the cycle would also be
desirable. Feed intake during lactation would also be an important data since it would allow a
better understanding of results that we obtained at weaning.
IX

In order to assess if and how these variables influence sow’s offspring, it would be
interesting to follow these piglets until slaughter. Also following these sows trough several
reproductive cycles would be interesting.
Key-words: body condition (BC), backfat thickness (BT), feeding plans, gestation group,
pregnant sows, sows’ productivity;
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CAPÍTULO I: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

CAPÍTULO I: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.

Introdução

As questões sobre o bem-estar animal têm sido cada vez mais um alvo de atenção,
quer pela sociedade em geral quer pelo produtor, tendo isso motivado alterações legislativas
relativamente ao alojamento dos animais.
A recente alteração na legislação veio proibir o alojamento de porcas gestantes em
celas individuais durante a maior parte da gestação. O facto desta fase reprodutiva ter que
ocorrer em parques em grupo teve fortes implicações no sistema de alimentação dados os
conflitos sociais derivados da necessidade do estabelecimento de hierarquias e das restrições
alimentares às quais as porcas estão sujeitas nesta fase.
Uma das soluções implementadas por algumas empresas foi a utilização de estações
automáticas de alimentação e, consequentemente, foi necessário definir planos alimentares
para os diferentes tipos de animais e para as diferentes fases do ciclo produtivo, adaptados a
estes novos sistemas de alimentação.
Com este trabalho pretende-se avaliar os efeitos dos planos alimentares utilizados
durante a gestação das porcas reprodutoras na sua condição corporal e nos seus parâmetros
produtivos. Os diferentes planos alimentares, caracterizados por composição e quantidades
variáveis de alimento disponibilizado, foram definidos em função da condição corporal
avaliada através da espessura de gordura dorsal (EGD) (método ecográfico) aos 35 dias de
gestação.
A revisão bibliográfica apresentada baseia-se nas questões de bem-estar animal, nas
necessidades nutricionais das porcas e na condição corporal das mesmas.
Na parte prática foram seguidas 135 porcas, durante um ciclo reprodutivo, sujeitas a
diferentes planos alimentares consoante a sua condição corporal, tendo-se avaliado os seus
efeitos produtivos, tanto em termos biológicos como económicos.
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2.

O porco e o seu comportamento

O porco doméstico tem como ascendência o Javali Europeu, Sus scrofa, que terá sido
domesticado há cerca de 5000 a 10000 anos atrás. Foi através da análise comportamental de
javalis, de porcos selvagens e de porcos domésticos, mantidos em cativeiro seminatural, que
se chegou ao que se sabe atualmente acerca do comportamento do Sus domesticus ou Sus
scrofa domesticus, o porco doméstico (Scientific Veterinary Committee, 1997).
A seleção e a domesticação vieram trazer modificações na anatomia e fisiologia dos
porcos mas estudos comparativos revelam que os comportamentos básicos ainda são
similares. Relativamente às funções biológicas, algumas delas não seguiram o mesmo rumo,
no entanto, ainda se encontram adaptações do javali europeu no porco doméstico, que
prevaleceram até aos dias de hoje. Em termos comportamentais, também, alguns
mecanismos foram inibidos enquanto que outros vieram acompanhando o porco até aos dias
de hoje, ainda que, por vezes, com algumas modificações (Scientific Veterinary Committee,
1997).

3.

Sistema convencional de alojamento de porcas gestantes

As celas de gestação eram, até há algum tempo, praticamente o único sistema de
alojamento das porcas gestantes, na União Europeia (Scientific Veterinary Committee, 1997).
No alojamento individual cada porca permanece numa cela individual com 0,6 -0,7 x 2,0 -2,1m
de dimensões, cercada em todo o perímetro, não permitindo assim que a porca consiga “dar
a volta” (Scientific Veterinary Committee, 1997).
A distribuição do alimento, neste caso, é realizada por meio de circuitos de distribuição
que transportam o alimento desde o silo até ao conjunto de caixas doseadoras que se
encontram sobre o comedouro de cada cela. Desta forma, é possível ajustar a quantidade de
alimento que cada porca recebe, consoante o seu estado corporal, bem como o número de
vezes que o alimento é distribuído (Scientific Veterinary Committee, 1997).
Este tipo de alojamento permite um controlo rigoroso dos animais (deteção de cio,
inseminação, etc.,) e diminui as agressões entre estes. Além disso, são fáceis de “gerir”,
ocupam pouco espaço e a limpeza dos excrementos torna-se relativamente fácil de ser
realizada (Scientific Veterinary Committee, 1997).
No entanto, apesar das referidas vantagens, possui algumas desvantagens. Devido
ao pouco espaço disponível e à justaposição contínua das várias celas , algumas porcas
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podem sofrer lesões nos tetos provocados pelas porcas adjacentes. É também propício o
aparecimento de claudicações pelo facto destas terem os movimentos limitados (Scientific
Veterinary Committee, 1997). Além disso, por estarem cercadas a toda a volta por barras
metálicas, tendem a apresentar sinais de stress crónico e a demonstrar movimentos bastante
restritos e repetitivos, como o caso dos comportamentos oro-nasais-faciais (ONF)
estereotipados (Mcglone et al., 2004) que, por vezes, provocam feridas (Scientific Veterinary
Committee, 1997). As porcas sujeitas a este alojamento tendem, também, a diminuir a
capacidade cardiovascular, a reduzir o peso muscular e a força óssea, e a aumentar a
morbilidade (Harris et al., 2006).
Estudos demonstram que, contrariamente ao esperado, porcas mantidas em celas
individuais também sofrem agressões de outras. Na verdade, a duração da agressão pode
ser maior do que em parques em grupo, provavelmente pelo facto da interação agressiva não
poder ser satisfatoriamente resolvida. Esta forma de agressão geralmente provoc a medo e
frustração no animal agredido mas não provoca lesões, já que o contacto é mínimo (Scientific
Veterinary Committee, 1997).
O confinamento das fêmeas reprodutoras, aliado à falta de espaço disponível para
descanso e movimento, é, atualmente, um dos problemas mais controversos na produção
animal, e a crescente preocupação com o bem-estar levou a que se investigassem novas
formas de confinamento dos animais durante esta fase do ciclo reprodutivo (Karlen et al.,
2007).

4.

Nova legislação para porcas gestantes

Os factos anteriores correspondem apenas a uma fração dos motivos que conduziram
à alteração da legislação por parte da União Europeia. Assim, com as alterações ao DecretoLei nº. 135/2003, de 28 de Junho, relativo às normas de bem-estar animal, que entraram em
vigor a 1 de Janeiro de 2013, ficou estabelecido que, entre outras, “as porcas e marrãs devem
ser mantidas em grupo durante o período que vai do fim da 4.ª semana após a cobrição até
uma semana antes da data prevista de parição” Caso a exploração possua menos de 10
porcas, o referido anteriormente não é aplicado. No caso de animais particularmente
agressivos, que tenham sido atacados por outros ou que se encontrem doentes ou possuam
lesões, podem ser alojados em celas individuais, temporariamente, sendo que estas devem
permitir que eles rodem facilmente, à exceção de situações que possuam um parecer técnico
específico (“Decreto-Lei n.o 135/2003 de 28 de Junho”).
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No Artigo 1º da Secção I (Alojamentos, infraestruturas e equipamentos), lê-se que “
cada marrã, após cobrição, deve dispor de uma área livre com, pelo menos, 1,64m 2, devendo
uma parte desta área, pelo menos, 0,95m 2 por animal, ser constituída por pavimento sólido
contínuo do qual não mais de 15% seja reservado às aberturas de drenagem” (alínea b) e
também que o local “disponha de uma área livre destinada a cada porca com, pelo menos,
2,25m 2, para porcas prenhes, devendo ainda uma parte desta, igual a pelo menos 1,30 m 2
por animal, ser constituída por pavimento sólido contínuo do qual não mais de 15% seja
reservado às aberturas de drenagem;” (alínea c). (“Decreto-Lei n.o 135/2003 de 28 de Junho”)
No entanto, “quando as marrãs e as porcas, após cobrição, forem mantidas em grupos
de menos de seis animais, a área livre estipulada nas alíneas b) e c) deve ser aumentada em
10%” e “quando as marrãs e as porcas, após cobrição, forem mantidas em grupos de 40 ou
mais animais, a área livre estipulada nas alíneas b) e c) pode ser diminuída em 10%;”
(“Decreto-Lei n.o 135/2003 de 28 de Junho”).
No caso de se utilizarem pavimentos de grelha em betão, estes devem possui uma
largura máxima das aberturas de 11mm no caso dos leitões e de 20mm para marrãs após a
cobrição e para porcas. A largura mínima das ripas deve ser de 50mm para leitões e leitões
desmamados e de 80mm para suínos de criação, marrãs após cobrição e porcas. Além disso,
o local onde as porcas vão permanecer em grupo tem ainda que cumprir com outro requisito,
que é o comprimento dos lados do parque ter que ser superior a 2,8 m ou ser superior a 2,4m,
se o grupo tiver menos de seis animais (“Decreto-Lei n.o 135/2003 de 28 de Junho”).

5.

Alojamento de porcas gestantes em grupos

O alojamento em grupo proporciona às porcas estímulos ambientais, liberdade de
movimentos (Jensen, Pedersen, Pedersen, & Jørgensen, 1995), possibilita a escolha de
microambientes dentro do parque e permite a demonstração de um maior número de
comportamentos naturais (Li & Gonyou, 2013).
Segundo experiências realizadas por Jensen et al. (1995) onde compararam o bemestar e os níveis de stress apresentados pelos animais em diferentes alojamentos, em celas
individuais e em grupos, estes chegaram à conclusão que os segundos, após a ambientação
ao local, apresentavam menos sinais de stress que os animais alojados individualmente, bem
como uma menor reação de medo a um novo estímulo. Além disso, apresentavam menor
frequência de comportamentos estereotipados e eram mais facilmente manuseados (Li &
Gonyou, 2013).
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Foram também descritas vantagens a longo prazo, já que porcas mantidas em parques
em grupo durante vários ciclos reprodutivos apresentaram ossos mais fortes e menos atrofia
muscular comparativamente com porcas em celas. Além disso, foi descrito que durante a fase
final de gestação, as primeiras continham níveis mais reduzidos de cortisol no sangue, (Li &
Gonyou, 2013). Este é o parâmetro fisiológico mais comum relacionado com stress agudo e,
por isso, o mais utilizado para medir o bem-estar animal, sendo que nem sempre isso é linear.
Há que ter em atenção, que, apesar de ser fácil a sua recolha para análise, o cortisol sofre
variações quantitativas circadianas no organismo e os seus níveis são dependentes de
estímulos diversos (Mcglone et al., 2004).
No entanto, a utilização do sistema de alojamento em grupo apresenta desvantagens,
já que a alimentação individual se torna mais complicada de supervisionar e os animais podem
sofrer stress e lesões provocadas principalmente pela competição no acesso ao alimento
(Chapinal et al., 2010; Scientific Veterinary Committee, 1997).
É de ter em conta que nesta fase do ciclo reprodutivo as porcas se encontram sujeitas
a restrição alimentar, mais ou menos intensa, e que isso pode ser um grande causador de
stress e agressões entre elas (Bench, Rioja-Lang, Hayne, & Gonyou, 2013; Harris et al., 2006),
podendo causar problemas reprodutivos caso o parque não se encontre bem planeado (Li &
Gonyou, 2013).
Assim, o sucesso deste método de alojamento depende de vários fatores tais como, o
planeamento do parque conjuntamente com o local e número dos alimentadores (Bench et
al., 2013), as horas e a frequência com que o alimento é distribuído, a disponibilidade de
espaço e a forma como os animais são introduzidos no parque (Jensen et al., 1995).
Dependendo do cronograma de produção e do desenho das instalações da
maternidade, os grupos de porcas gestantes podem ser formados 5 dias após a inseminação
ou durante os dias 28 a 35 de gestação, após saírem das celas individuais de gestação (Levis
& Connor, 2013).
Estes não devem ser formados na fase em que as porcas estão a receber o sinal inicial
de gestação (pré-implantação) (10 aos 12 dias depois da inseminação) nem durante o período
de implantação dos embriões no útero (pós implantação) (13 aos 28 dias após inseminação)
(Levis & Connor, 2013), já que a movimentação para um parque, em grupo, lhes provoca
bastante stress (Anil, Anil, Deen, Baidoo, & Walker, 2006).
Após o grupo formado, as porcas gestantes são alojadas nos parques de duas formas
possíveis: grupos estáticos ou dinâmicos (Bench et al., 2013).
Nos primeiros, grupos estáticos, um grupo de porcas gestantes que entre para o
parque irá manter-se inalterado (não são adicionadas ou retiradas porcas, salvo pontuais
exceções, por retornos ao cio, ferimentos graves, etc.,.) até à altura de serem transferidas
8
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para a maternidade. Estes grupos tendem a ser de pequeno tamanho (Bench et al., 2013;
Levis & Connor, 2013), permitindo assim que a hierarquia social se mantenha estável, uma
vez formada (Levis & Connor, 2013).
Nos grupos dinâmicos, os animais que permanecem no parque estão em constante
alteração, já que à medida que um grupo “recém-chegado” entra, outro em estado avançado
de gestação sai para a maternidade. Desta forma mantém-se um número constante de porcas
no parque (Connell, Beattie, & Moss, 2003). Comparativamente aos grupos estáticos, os
dinâmicos podem permitir uma maior facilidade em gerir as porcas que retornem ao cio (Levis
& Connor, 2013).
No entanto, devido à constante alteração dos animais existentes, as porcas alojadas
em grupos dinâmicos estão continuamente sujeitas ao stress das novas porcas entradas
(Levis & Connor, 2013).
5.1. Agressões nos diferentes alojamentos de animais em grupo

Segundo a revisão de Bench et al. (2013), vários artigos mostram que as porcas
recentemente adicionadas a um parque dinâmico são vítimas de mais agressões quando
comparadas com as já existentes no mesmo, devendo-se tal, ao facto de as porcas
dominantes exercerem também dominância nas porcas recém-chegadas. Todas estas
interações tendem a criar nas porcas agredidas comportamentos de isolamento, evitando
assim a aproximação do sistema de alimentação (se apenas existir um) durante as primeiras
24 a 48h após a entrada no parque (Bench et al., 2013).
Segundo Baxter (1985), citado por Bench et al. (2013), os parques dinâmicos devem
ser planeados de forma a que cada porca se consiga distanciar das outras em, pelo menos,
4-5 comprimentos corporais. A razão para tal, afirma, é que uma porca nova pode ser
perseguida por uma residente durante cerca de 20m, em média. Nos ensaios realizados por
Bench et al. (2013), um menor número de agressões entre indivíduos resultou de uma maior
disponibilidade de espaço por animal no parque, sendo que a justificação é que existe mais
espaço para comportamentos exploratórios e distrações, e com isso, menos razões para
conflitos e agressões.
Ainda no mesmo estudo é referido que as porcas alojadas em parques estáticos estão
mais familiarizadas entre si do que as que se encontram em parques dinâmicos. Isto torna-se
uma vantagem para o bem-estar já que o número de agressões é menor, principalmente em
parques onde o sistema de alimentação cria, por si só, mais agressões. Esta familiarização,
afirmam, pode estender-se a outros ciclos reprodutivos em que as porcas estiveram juntas
durante a gestação.
9
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No entanto, este assunto apresenta ainda algumas lacunas nos estudos, pela
dificuldade que existe em quantificar agressões (níveis de cortisol, observação de agressões
corporais, etc.,), em atribuir os resultados a apenas um fator, na forma como os resultados
são trabalhados, etc.,. daí, que existam bastantes estudos contraditórios. Estes últimos
referem, por exemplo, que tem mais importância, nas agressões, o estado da gestação, o
número de ciclos reprodutivos e o tempo decorrido desde a implantação, o peso corporal,
entre outros, que propriamente a disponibilidade de espaço ou a familiaridade entre as porcas
(Bench et al., 2013; Li & Gonyou, 2013).
Todas estas dinâmicas são aspetos bastante significativos na hora do planeamento
das instalações já que implicam a existência de parques com áreas de refúgio e grandes o
suficiente para que as porcas submissas se consigam afastar das dominantes (Levis &
Connor, 2013).
5.2. Alternativas para distribuição de alimento

Apesar de não estar mencionada na alteração à legislação nenhuma obrigatoriedade
relativamente à alimentação das porcas, uma das primeiras questões que surgem durante o
planeamento das novas instalações é a forma como irá ser fornecido o alimento.
As porcas podem ser alimentadas de forma competitiva ou não competitiva. Existe
uma grande variedade de métodos de fornecimento do alimento de forma competitiva, são
eles: a) Alimento distribuído no chão; b) Alimento distribuído em celas individuais com
divisórias (trickle feeding), as quais protegem o animal até meio do corpo ou no corpo todo,
não tendo, no entanto, fecho traseiro. No segundo método de alimentação, não competitivo,
utilizam-se celas individuais de livre acesso com sistema de fecho na parte traseira da porca,
celas individuais de alimentação utilizadas por vários grupos (distribuição “refeitório”) ou ainda
estações automáticas de alimentação (Levis & Connor, 2013).

5.3. Métodos de alimentação competitivos
a) Alimento distribuído no chão:
Este método é uma adaptação do mais antigo e tradicional sistema de fornecimento de
alimento aos animais, o qual ainda é muitas vezes utilizado em produções em extensivo, ao
ar livre. Neste caso, o sistema de alimentação dispensa uma certa quantidade de alimento no
chão (figura1) para que todas as porcas do parque tenham acesso a uma quantidade
semelhante (Levis & Connor, 2013).
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Nos sistemas de produção no interior de pavilhões, este método foi sendo automatizado
pela adoção de equipamentos que doseiam a quantidade de alimento dispensado e que o
deixam cair no chão (“dump feeding system”) ou que o lançam no ar de forma a abranger uma
determinada área (“spin feed systems”), com uma cadência programada (Scientific Veterinary
Committee, 1997).
Como vantagens deste sistema temos o facto de as porcas poderem ser todas
alimentadas ao mesmo tempo, não ser necessário treino das mesmas para alimentadores
complexos, as exigências das instalações e da sua manutenção serem baixas, o alimento
fornecido ser seco e com elevado teor de fibra, para além de que, quando as instalações são
bem concebidas, existe uma separação entre área limpa (para alimentação) e área suja (para
excrementos) (Levis & Connor, 2013).
No entanto, caso este sistema seja adotado em locais que possuam grandes áreas de
espaço partilhado, pode promover interações agressivas no momento de introdução de novos
animais e pode correr-se o risco de não existirem espaços de refúgio para os animais
subordinados se afastarem ou terem proteção. Além disso, como o alimento é espalhado,
podem ocorrer situações de agressões por competição pelo alimento, mesmo após a
hierarquia já estar definida. Existe também o problema de desperdício de alimento,
principalmente se este for fornecido em excesso com o objetivo de não provocar tanto stress
às porcas. Por fim, não se realiza uma distribuição individualizada de acordo com a condição
corporal das mesmas, com todas as consequências que daí advêm (Levis & Connor, 2013).

Figura 1- Parque com alimento distribuído no chão.
(Levis & Connor, 2013)
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b) Alimento distribuído em celas individuais com divisórias (trickle feeding), as quais
protegem o animal até meio do corpo ou ao longo do corpo todo, sem fecho traseiro:
Este sistema é competitivo pois cada porca não está completamente isenta de agressões
enquanto se alimenta. Foi pensado como forma de reaproveitar celas individuais de gestação
(figura2), algumas agora inúteis, sendo que o alimento é dispensado numa pequena porção
de chão, em cada cela (Levis & Connor, 2013). No caso da separação apenas proteger a
porca em metade do seu comprimento, torna-se uma forma de rentabilizar espaço que iria ser
ocupado com a continuação das celas, sendo aproveitado desta forma como área livre
(Scientific Veterinary Committee, 1997).
Neste caso, as agressões entre os animais vão depender também do comprimento
das divisões entre celas, já que quanto maior estas forem, mais protegidas estão as porcas
durante a sua alimentação. De forma a minimizar os conflitos, o ideal é que o alimento seja
distribuído de acordo com a velocidade de ingestão da porca mais lenta, permanecendo assim
as mais rápidas, e por vezes mais agressivas, no seu comedouro (Levis & Connor, 2013) .
Os aspetos positivos deste sistema são a alimentação simultânea das porcas, a
utilização das proteções laterais reduz bastante as agressões durante a alimentação e não
provoca tanto desperdício como no sistema anterior, já que o alimento é distribuído nas celas.
Além disso, como o alimento é oferecido a uma velocidade relativamente lenta, as porcas
mantêm-se ocupadas durante um bom período de tempo (Levis & Connor, 2013).
Como contras, temos o facto de não deixar de ser um método que gera competição e
pela distribuição do alimento dever ser realizada de uma forma razoavelmente lenta, isso pode
frustrar porcas mais velozes, gerando conflitos. Este método requer mais custos que o
anterior, em termos de manutenção dos comedouros. Tal como o método referido
anteriormente, não permite uma alimentação individualizada de acordo c om a condição
corporal da porca (Levis & Connor, 2013).

Figura 2- Alimento distribuído em celas individuais.
(Levis & Connor, 2013)
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5.4. Métodos de alimentação não competitivos

a) Celas individuais de livre acesso com sistema de fecho na parte traseira da porca
Este sistema classifica-se como não competitivo pois consiste em celas individuais de
livre acesso que, no entanto, possuem um sistema de fecho na parte traseira da mesma,
impedindo assim que outras porcas interfiram a que se está a alimentar (figura3). O fecho
pode ser acionado pela porca ou por um operador, sendo que fecha quando a porca entra e
abre quando a porca sai, permitindo assim a entrada de uma outra. Estes fechos podem ser
trancados pelo operador quando necessitar das porcas presas ou deixados abertos caso não
se verifiquem situações de agressão (Levis & Connor, 2013).
Estas celas são mais compridas que todo o comprimento corporal da porca, sendo
que, desta forma, ela pode deitar-se na cela sem colocar a cabeça na zona onde o alimento
é descarregado e sem estar encostada à zona de entrada (fecho). Neste sistema cada porca
tem acesso ao seu local de alimentação, permitindo assim uma alimentação simultânea (Levis
& Connor, 2013).
O facto de as celas serem maiores que as porcas e do sistema de fecho poder ser
ativado por elas possibilita uma alimentação sem agressões por parte de outras, sendo isso
uma vantagem do sistema. Podem também ser utilizadas para descanso, caso possuam uma
certa largura, permitindo assim à porca optar se pretende descansar num local aberto ou nas
celas. Um animal problemático, ou não, pode ser bloqueado dentro do sistema por um certo
período de tempo, sendo uma ajuda para algumas operações de maneio, como por exemplo,
uma inseminação de um animal que retornou ao cio (Levis & Connor, 2013).
O alimento pode ser distribuído dentro de um comedouro ou no chão, sendo que se
pode optar pelo fornecimento deste de forma sólida ou líquida. Por fim, uma outra vantagem
deste sistema é que permite que todos os animais se alimentem em simultâneo (Levis &
Connor, 2013).
Como pontos negativos tem o facto de, regra geral, existir pouco espaço partilhado
visto cada cela ocupar bastante área e também não permitir, tal como outros, uma alimentação
individualizada. Todas as porcas recebem a mesma quantidade de alimento já que podem
trocar de cela espontaneamente, não podendo ser ajustada a quantidade para cada uma.
Quando se utiliza este sistema conjuntamente com grupos estáticos, se algumas porcas forem
removidas do grupo, irá existir desperdicio de celas e espaço. Além disso, são sistemas que
necessitam de algum nível de manutenção (Levis & Connor, 2013).
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Figura 3- Alimento distribuído em celas individuais de livre acesso com sistema de fecho.
(Levis & Connor, 2013)

b) Celas individuais de alimentação utilizadas por vários grupos, alternadamente.
Este método proporciona uma eficiente utilização do espaço, tanto para a alimentação
como para o descanso das porcas. Permite o alojamento de grandes grupos de animais visto
que o sistema de alimentação não interfere com o espaço disponível para descanso. É uma
forma de separar animais por grupos, como por exemplo, marrãs de porcas adultas, ou ainda
por tempo de gestação. Neste sistema, cada grupo de porcas dispõe de um certo período de
tempo de acesso ao alimentador, uma vez por dia, o que gera alguma controvérsia no treino
das porcas para essa rotina. Este método também exige bastante preparação por parte dos
tratadores pois é necessário movimentar grupos de animais para dentro e para fora do local
de alimentação (Levis & Connor, 2013).
Uma das grandes vantagens deste sistema é o facto de o investimento estar diluído
por um grande número de animais, sendo que está constantemente a ser utilizado. Além
disso, no local de descanso podem ser alojadas mais porcas, visto o sistema de alimentação
não estar localizado nesse espaço. Enquanto se alimentam, as porcas estão protegidas nas
celas individuais, não sofrendo assim qualquer agressão e, além disso, possibilita algumas
ações de maneio durante a alimentação destas. Por fim, como todos os dias os tratadores
têm que movimentar as porcas, isso permite averiguar o estado de saúde de cada porca,
como a sua capacidade locomotora, feridas, entre outros (Levis & Connor, 2013).
No entanto, uma enorme desvantagem é a mão-de-obra necessária para essa
deslocação e, para além disso, há o risco de ocorrerem problemas nos animais e nos
trabalhadores durante o percurso. Outro fator importante é que não existe uma alimentação
individual, sendo que tem que ser o tratador a gerir a quantidade de alimento adicional a
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fornecer a uma porca que veja estar magra demais. Este sistema, devido à elevada frequência
de utilização, irá necessitar de manutenções frequentes (Levis & Connor, 2013).
c) Estações automáticas de alimentação (EAA).
Para adotar este sistema, existem alguns elementos base necessários para o
funcionamento do mesmo, que são: 1) as porcas utilizarem uma marca auricular eletrónic a;
2) um sistema de radiofrequência para identificar as porcas individualmente pelo número da
marca auricular; 3) um computador que controla a distribuição do alimento para cada porca;
4) um sistema de entrada para a cela que seja bloqueável; 5) uma cela protegida em todo o
perímetro; 6) uma saída com ou sem mecanismo de separação (Jensen et al., 1995; Levis &
Connor, 2013).
Quando o animal entra na estação automática de alimentação e aproxima o
identificador eletrónico ao sistema de radiofrequência, este transmite o número do animal ao
computador que imediatamente envia a informação da quantidade de alimento à qual esse
mesmo animal irá ter acesso. O computador faz com que pequenas porções de alimento
sejam dispensadas no alimentador, durante um período limitado se tempo, até ser atingida a
quantidade limite. As porcas podem regressar e entrar no alimentador o número de vezes que
pretendam e receber mais alimento, caso ainda não tenham atingido a sua dose diária.
Algumas EEA fazem também pequenas descargas de água juntamente com o alimento de
forma a este ser mais facilmente ingerido e a melhorar a sua palatabilidade (Levis & Connor,
2013).
Mediante planos alimentares previamente introduzidos no sistema informático, este,
vai ajustando, automaticamente, a quantidade a fornecer a cada porca, ao seu estado de
gestação. Esta porção de alimento pode ser baseada na condição corporal da porca, no seu
peso, na idade ou número de ciclos reprodutivos ou ainda na sua espessura de gordura dorsal
(Levis & Connor, 2013).
Uma nova quantidade de alimento fica disponível a cada 24h, sendo que o início do
ciclo pode ser inicialmente estabelecido pelo operador. Segundo Levis & Connor (2013), o
iniciar de um ciclo de alimentação às 22:00h (linha a tracejado) reduz o número de confrontos
nas filas de espera, tanto durante a noite, como num período de 24h, quando comparado com
um início do ciclo às 4:00h (traço contínuo) (figura4). O início da alimentação às 4:00h
aproxima este ciclo ao ritmo circadiano do animal, levando a uma aglomeração dos animais
junto das estações de alimentação com o seu despertar.
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Figura 4- Influência da hora de início do ciclo alimentar no número de confrontos/hora, durante 24h
(Adaptado de Levis & Connor, 2013)

Caso o início aconteça entre as 15:00 e as 16:00h, o operador pode garantir o bom
funcionamento do sistema à hora em que sai da exploração e, para além disso, a maior parte
das porcas já terão a sua alimentação completa até à manhã do dia seguinte, facilitando
algumas operações de maneio, tais como separação de animais, vacinações, entrada e saída
de animais do parque, entre outros (Levis & Connor, 2013).
Como este método implica alguma habituação por parte das porcas, é conveniente
que estas sejam treinadas num parque reservado para o efeito, que, no caso das nulíparas,
convém que seja ainda antes da sua primeira inseminação (Levis & Connor, 2013). É de
salientar que uma porca, uma vez treinada, no ciclo seguinte lembra-se de todo o circuito e
funcionamento da EEA. A destreza das porcas no acesso à estação automática de
alimentação depende da sua posição social no grupo e do contacto prévio com a mesma.
Como, regra geral, as multíparas dominam sobre as nulíparas e primíparas, o ideal será criar
um parque exclusivo para estas duas classes (Levis & Connor, 2013).
Uma grande vantagem deste sistema é o facto de permitir uma alimentação
individualizada e adaptada às necessidades de cada animal, bem como proporcionar-lhe
proteção enquanto se alimenta. Além desta, temos a destacar o facto de este sistema poder
ser utilizado com grandes grupos dinâmicos de porcas, poder ser colocado em locais com
pavimento total ou parcialmente ripado e em betão e permitir que se realize uma seleção dos
animais para diferentes localizações no parque, através de um computador, de forma a
facilitar algumas tarefas, tais como vacinações, movimentação das porcas para maternidade,
entre outras. Além disso, o sistema automático deteta e avisa o operador caso um animal não

16

CAPÍTULO I: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

se tenha alimentado, podendo, desta forma, servir como sinal para algo que possa estar
errado com o animal (Levis & Connor, 2013).
As porcas passam a não associar o operador/tratador ao alimento, já que essa tarefa
passou a ser realizada pelo alimentador, e, desta forma, ficam muito mais calmas no contacto
com os tratadores, mesmo dentro do parque. Este sistema permite que as porcas demonstrem
interações sociais e que tenham liberdade de movimentos, podendo escolher o seu local para
descanso, etc., (Levis & Connor, 2013).
Algumas estações automáticas de alimentação estão equipadas com sistemas
eletrónicos de deteção de cios e de exames ultrassónicos de gestação, permitindo uma
vigilância bastante apertada aos animais. Quando o sistema de deteção de cio duvida de uma
porca, esta é marcada com um spray, facilitando a sua localização no parque (Levis & Connor,
2013).
Com a utilização de EEA, a quantidade total de espaço requerido por porca pode ser
reduzido, conseguindo criar uma proporção de 60 a 70 porcas por estação, sendo que, de
forma a diminuir a competição, o ideal serão apenas 40 a 60 porcas (Levis & Connor, 2013).
Como pontos negativos da estação automática de alimentação podemos apontar o
custo elevado do equipamento (alimentadores e computador), a manutenção deste quando
necessário, que precisa ser realizada rapidamente de forma a minimizar o efeito nos animais
e o facto de ser necessário existir um gerador, em caso de emergência (Levis & Connor,
2013). Além disso, este sistema possibilita agressões entre porcas devido à frequente
introdução de novos grupos de animais, no caso de grupos dinâmicos, podendo daí advir
lesões e laminites. Devido ao facto de se alimentar uma porca de cada vez em cada estação,
criam-se filas de espera que promovem as agressões vulvares (Jensen et al., 1995; Levis &
Connor, 2013). É necessário que haja um parque de separação conexo a cada parque, de
forma a poder fazer-se a separação de alguns animais para operações de maneio. Além
deste, é essencial a existência de um parque de treino, e, caso seja possível, um parque
exclusivo para porcas nulíparas e primíparas. Também um local protegido dos fatores
ambientais e dos animais é imprescindível para resguardar os sistemas informáticos (Levis &
Connor, 2013). Diariamente, os tratadores devem verificar o programa informático de forma a
averiguar se existem animais que ainda não se alimentaram e caso tal aconteça, encaminhálos individualmente à EEA (figuras 5 e 6) (Levis & Connor, 2013).
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Figura 5- Parque com estações automáticas de
alimentação (EAA).
(Fotografia cedida pelo Eng.º Tiago Moreira,
Agropecuária da Gandra)

Figura 6- Porca à entrada
da EAA.
(Fotografia própria)

Apesar de todo o conhecimento existente, vantagens e desvantagens conhecidas, a
verdade é que ainda não se chegou a um consenso relativamente ao sistema de alimentação
durante a fase de gestação que mais contribui para o bem-estar animal. De facto, quando se
agrupa todos os sistemas possíveis de alimentação, alojamento, entre outros, chega-se à
conclusão que existem cerca de 72 opções possíveis de gerir porcas gestantes (H. Gonyou,
comunicação pessoal, citada por Bench et al., 2013).

6.

Necessidades nutricionais das porcas gestantes

O sucesso da suinicultura moderna está relacionado, em grande parte, com o
desempenho produtivo e reprodutivo das porcas reprodutoras (Augusto et al., 2008).
A produtividade das porcas tem vindo a sofrer grandes alterações ao longo das últimas
décadas. A contínua seleção genética tem encaminhado as porcas para uma maior
prolificidade, (Kim, Weaver, Shen, & Zhao, 2013; Noblet, Dourmad, Etienne, & Dividich, 1997)
e para um aumento do teor de carne magra das suas ninhadas (Kim et al., 2013). Como
consequência, atualmente, as porcas produzem leitões maiores, com carne mais magra e
com velocidades de crescimento muito superiores. Neste momento, cada porca produz cerca
de 10 a 16 leitões vivos por parto, chegando assim a um valor de produtividade de 25 a 30
leitões/porca/ano. Ao longo de 40 anos gerou-se um aumento de cerca de 3 leitões, por
ninhada. Além disso, neste mesmo período, verificou-se um acréscimo de 40% no peso do
leitão enquanto feto. Com toda esta seleção para a carne magra acabou por se gerar porcas
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com as mesmas características, sendo que isso resultou em porcas que apres entam uma
diminuição no apetite (Kim et al., 2013).
Como tal, é essencial um correto planeamento nutricional, nomeadamente, na dieta
de gestação, que deve ser concebida de forma a maximizar o número de leitões por ninhada,
aumentar o seu peso ao nascimento, diminuir o intervalo desmame-cobrição, aumentar a
ingestão de alimento durante a lactação e otimizar a longevidade e a vida produtiva das porcas
(Heugten, 2000; Lammers, Stender, & Honeyman, 2007).
As exigências nutricionais das porcas variam com a idade, o peso metabólico e a fase
reprodutiva. No caso específico da gestação, as exigências são inferiores às da lactação e
dependem do número de partos, do estado nutricional, do período de gestação, da estação
do ano e da genética da fêmea (Augusto et al., 2008). Na figura 7 apresentam-se, de forma,
simples, os fatores implicados no metabolismo de uma porca gestante.

Figura 7- Metabolismo em porcas gestantes.
(Adaptado de Heugten, 2000)

6.1. Manutenção
As necessidades de manutenção englobam as necessidades energéticas inerentes a
todas as funções corporais e uma atividade moderada, sendo que a temperatura ambiente, o
nível de atividade, o tamanho do grupo onde se encontra inserida, o stress e a condição
corporal as influenciam. Dadas estas razões, geralmente expressam-se estas necessidades
com base no peso corporal (PC 0,75) (Noblet et al., 1997; Sobestiansky, Wentz, da Silveira, &
Sesti, 1998).
As necessidades energéticas de manutenção (NEm) são obtidas, na maior parte das
vezes, através de ensaios de balanços energéticos que quantificam a energia retida em
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relação à energia ingerida pelo animal, permitindo depois criar equações de regressão que
podem facilmente ser utilizadas. Segundo Noblet et al. (1997), sob condições termoneutras e
com uma atividade física moderada, as NEm variam entre 400 e 440kJ/kg PC0.75, sendo que
se considera uma média de 420kJ/kg PC0.75. Este valor aplica-se a porcas gestantes e não
gestantes e é independente do número de ciclos reprodutivos.
A produção de calor corporal resulta de vários fatores, como por exemplo, a produção
calorífica durante o jejum, a qual representa cerca de 260kJ/kg PC0.75 em porcas não
gestantes mantidas a 24ºC e com um nível nulo de atividade física. Além desse, o efeito
térmico do alimento para manutenção, o qual representa um valor de 75kJ/kg PC0.75. Foi,
portanto, referida uma eficiência de utilização de energia para manutenção de 77% (Noblet et
al., 1997). Além de tudo anteriormente referido, é necessário ter em conta a atividade física
da porca, principalmente com as recentes alterações no alojamento, já que as porcas
possuem agora níveis de atividade física muito mais elevados. Segundo os mesmos autores,
este elemento custa, em termos energéticos, cerca de 27kJ/kg PC-0.75/min (Noblet et al.,
1997). No estudo realizado pelos autores referidos, a atividade física contribuiu em 17% para
a produção de calor total da porca durante um período de 24h de observação, sendo que num
dia (1440 minutos), a porca esteve 240min de pé. No entanto, a atividade física pode variar
bastante e uma diferença de 100 minutos diários equivale a uma diferença de,
aproximadamente,110g de alimento.
É necessário ter em atenção que, tal como mencionado anteriormente, o tipo de
pavimento, as condições climatéricas, o alojamento, entre outros, influenciam bastante a
termoneutralidade. Por exemplo, o alojamento em grupo provoca uma diminuição de 6ºC na
temperatura crítica inferior (TCI), quando comparado com alojamento em celas individuais.
Os valores de perdas de energia variam entre 8 a 10kJ/ºC/kg PC0.75 para porcas alojadas em
grupo ou em ambientes próximos da TCI, e entre 15 a 18kJ/°C /kg PC0.75 para porcas alojadas
individualmente ou a temperatura mais baixas. O aumento diário de produção de calor pela
redução de cada °C equivale a aproximadamente 7g de alimento/dia/°C para porcas de cerca
200kg PC (Noblet et al., 1997). A figura 8 resume a informação anteriormente referida.
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produção calorífica em jejum
260 kJ/kg PC 0.75
efeito térmico do alimento para manutenção
75 kJ/kg PC 0.75
níveis de atividade física
27 kJ/kg PC -0.75/min
alojamento em grupo/ níveis energéticos elevados
8 a 10 kJ/º C/kg PC 0.75

porcas alojadas individualmente ou baixas temperaturas
15 a 18 kJ/º C/kg PC0.75

Figura 8- Resumo das necessidades energéticas de manutenção.
(Adaptado de Noblet et al., 1997)

6.2. Crescimento corporal
A reprodução nas primíparas, contrariamente às porcas multíparas, é comprometida
por vários fatores. Uma primípara gestante, devido ao facto de ainda não ter atingido a
maturidade, tem necessidades de crescimento ao mesmo tempo que tem necessidades para
a gestação. Esta exigente conjugação, seguida posteriormente de uma lactação, tem que ser
muito bem acompanhada nutricionalmente para que a porca possa voltar a ser inseminada
após o desmame, sem problemas (Ji, Wu, Blanton, & Kim, 2005; Whittemore, 1996) Durante
a sua primeira gestação, e consequentemente, a lactação, uma porca primípara possui
apenas 30 a 40% do tecido magro que terá na idade adulta, sendo que essa percentagem
ainda é menor relativamente ao tecido gordo (Whittemore, 1996).
Com apenas 120-150kg dos 300kg atingidos na idade adulta, é evidente que as
necessidades para o crescimento materno são substanciais e, e em termos de exigências de
nutrientes é provável que se gere um conflito fisiológico bastante complexo entre o
desenvolvimento materno e o desenvolvimento fetal (Whittemore, 1996).
Ji et al. (2005) e Whittemore (1996) verificaram, em diferentes estudos, aumentos na
ordem dos 50-60kg de ganhos maternos, durante uma gestação, em primíparas com um
ligeiro excesso de peso. Valores desta ordem são consistentes com os valores de crescimento
atrás descritos e são indicativos das necessidades acrescidas para o crescimento, em fêmas
híbridas primíparas, bem como das necessidades de obter ganhos lipídicos substanciais, de
forma a aguentar a lactação (Whittemore, 1996).
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Segundo o mesmo autor, a equação 1 permite o cálculo da variação do peso vivo de
porcas primíparas gestantes:
Variação (kg) = 24.7 x ingestão diária (kg) – 27
Equação 1- Cálculo da variação do peso vivo de porcas primíparas gestantes
(Whittemore, 1996)

Yang et al. (1989) citados por Whittemore (1996), afirmam que, até o peso de 126kg
ser alcançado, as porcas jovens não atingiram ainda o objetivo mínimo de 12mm de espessura
de gordura dorsal (P2) e, como tal, não devem ser cobertas.
Uma estratégia ótima de alimentação para estas porcas deve ser suficientemente
flexível de forma a ser ajustada de acordo com as suas necessidades nutricionais para o
crescimento dos fetos, e de si mesma, no caso das primíparas ou porcas de segunda barriga.
No entanto, é necessário saber com precisão quanto representam estas necessidades e de
que forma se vai modificando a composição dos tecidos corporais maternos e fetais (Ji et al.,
2005).

6.3. Desenvolvimento fetal, dos tecidos uterinos e da glândula mamária

A tabela 1 permite, através de uma série de equações formuladas por Noblet et al.
(1985), efetuar uma estimativa dos teores energéticos e proteicos retidos nos tecidos uterinos
consoante o dia de gestação e o número de fetos, bem como estimar o peso destes ao longo
da gestação (Noblet et al., 1997). Segundo a mesma, por cada kg de feto ao nascimento, são
retidos cerca de 4.8kJ de energia (1146,46kcal) no útero da porca durante toda a gestação,
os quais se repartem em 72, 12, 5 e 11% para os fetos, a placenta, os fluídos e o tecido
uterino, respetivamente. Tal como observado, são os fetos os maiores consumidores de
energia durante uma gestação. Para além da variação normal do peso dos leitões entre
porcas, também em cada uma das suas ninhadas se verificam diferentes pesos destes,
dependendo da posição que ocupam, durante a gestação, nos cornos uterinos da fêmea.
Nesta fase, uma incorreta alimentação (energética e proteica) da fêmea irá ter consequências
nos fetos, não na quantidade mas sim no seu crescimento ao longo da gestação (Noblet et
al., 1997).
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Tabela 1- Efeito do tempo de gestação (t, dias) e número de fetos (n) no peso e nos conteúdos
proteicos (g) e energéticos (kJ) dos tecidos uterinos e os seus valores aos 110 dias de gestação (a)
(Adaptado de Noblet et al., 1997)
Nº da
Tecido
Equação
Aos 110 dias
equação
1
Em peso = 9,095 - 17,69 e-,03047t +0,0878 n
13,750
Feto

2

Produtos da conceção

Útero

c

b

e-,01822t

Em energia = 11,640 -13,94

4

Em peso =8,621 - 21,02 e-,05302t + 0,1114 n

19,850

5

Em proteína = 8,090 -8,71 e-,01494t + 0,0872 n

1,724

e-,01382t

+0,0822 n

1,368

3

Em energia = 11,720 - 8,62

7

Em peso = 8,837 - 16,07 e-,04974t + 0,1061 n

22,985

8

Em proteína = 10,010 - 7,57 e-,00749t +0,0817 n

2,139

10

Em energia = 13,840 -8,04

e-,00700t

Em energia = 2,920 + 6,898

+ 0,0932 n

46,540

6

9
Glândula Mamária

Em proteína = 7,951 - 14,05 e-,01883t +0,0867 n

+ 0,0831 n

e0,00185 (t-45)

57,100

67,175
44,300

a-

Em 26 porcas cujo estado de gestação e número de fetos variou entre 46 e 100d e 5 e 15 leitões,
respetivamente.
bFetos + Placenta + Fluídos
cOs valores médios do útero vazio à IA foram 836g, 108g e 2,882kJ, respetivamente, para o peso,
proteína e energia.

Segundo o estudo de Ji et al. (2005), com 35 porcas primíparas sacrificadas em
diferentes dias de gestação, nomeadamente, 0 dias (6 porcas), 45 (6 porcas), 60 (4 porcas),
75 (5 porcas), 90 (4 porcas), 102 (5 porcas) e 112 (5 porcas), um grande responsável pelo
aumento do peso corporal foi o trato reprodutivo, tal como confirmado anteriormente por
outros. De acordo com o mesmo estudo, o peso e a matéria seca do útero (incluindo placenta)
aumentaram de forma linear durante a gestação (tabela 2), e, no início desta, os fetos pouco
contribuíram para a taxa de acréscimo no peso corporal, sendo os maiores responsáveis por
tal, os fluídos alantoides e amnióticos, já que representaram 81,9, 77,6, 52,7, 39,4, 22,4 e
24,1% do peso dos produtos da conceção (embriões/fetos com membranas associadas) nos
dias 45, 60, 75, 90, 102 e 112 de gestação, respetivamente (Ji et al., 2005).
Na mesma tabela, 2, é também possível observar o desenvolvimento do peso
individual dos fetos, desde o dia 45 de gestação até ao dia 112, bem como o crescimento da
glândula mamária, o qual ocorreu de forma cúbica durante a gestação, demonstrando assim
que a maior parte do desenvolvimento mamário das porcas acontece entre o dia 75 e 110 de
gestação (Ji et al., 2005; Noblet et al., 1997).
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Tabela 2- Pesos de vários tecidos, maternos e fetais, em diferentes dias de gestação (II).
(Adaptado de Ji et al., 2005)

a

Fêmeas no dia 0, do grupo não inseminado, foram abatidas cerca de 10 dias depois da primeira fêmea
ter sido coberta.
b Desvio padrão comum
c Resposta linear, P<0.001
d Resposta quadrática, P<0.001
e Resposta cúbica, P<0.01
f Fetos e membranas associadas inclui os fetos e os fluídos.

Voltando à distribuição da EM para os diferentes constituintes da gestação da porca,
esta tem que se repartir pelas diversas funções, tais como a manutenção, a deposição de
energia para fêmea e ganho energético uterino, tornando difícil um valor exato de eficiência
de utilização (K). Existem duas abordagens diferentes para este cálculo: Na primeira, as
necessidades energéticas uterinas incluem-se nas necessidades da porca e aqui, a eficiência
de utilização para a deposição de energia no útero (Ku) corresponde à eficiência net. Na
segunda forma de cálculo, chamada eficiência bruta do ganho energético uterino, esta é
calculada através da separação da EM ingerida utilizada para a manutenção da porca e para
tecidos maternos. Segundo Noblet et al. (1997), estima-se que Ku seja e cerca de 30%.
Na tabela 1, a deposição diária de energia para o crescimento da glândula mamária
pode ser calculada através da 10ª equação. Este valor sofre um grande aumento do dia 70
de gestação (340kJ/d) para o dia 90 (400kJ/d). Tal como esperado, perto final da gestação é
quando o valor de deposição de energia atinge o seu máximo, 630kJ/d ao dia 110. O total de
energia retida, quer no útero quer na glândula mamária, é de cerca de 1.1, 1.6 e 2.2MJ/d aos
dias 70, 90 e 110, respetivamente, para 12 fetos (Noblet et al., 1997).
Como valores médios de necessidades energéticas para reprodução (útero e glândula
mamária) ao longo de toda a gestação, aponta-se 64 e 44MJ, respetivamente. De acordo com
o Ku utilizado, eficiência de utilização de EM para energia retida nos órgãos reprodutivos, o
total nas necessidades em EM para reprodução irá ser de 1.6MJ/dia (Ku=60%) ou de 2.2MJ/d
(Ku=45%), para uma gestação de 12 fetos. Em suma, a média das necessidades em EM para
a gestação representam menos de 10% da EM para manutenção (Noblet et al., 1997).
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6.4. Ganhos maternos

Ji et al. (2005) estudaram a variação da composição dos tecidos de porcas gestantes.
Neste estudo mostram que as variações no peso e na composição dos tecidos das fêmeas
ocorrem a diferentes ritmos durante este período (tabela 3), demonstrando assim a
necessidade de um rigoroso planeamento alimentar durante a gestação, sendo que este deve
ser flexível o suficiente de forma a acompanhar as verdadeiras necessidades em nutrientes
de cada animal. Segundo Ji et al. (2005), uma primípara aumentou, em média, 57,7kg o seu
peso corporal durante a gestação, valor que, segundo os autores, se encontra em
conformidade com várias outras fontes (tabela 3).
Tabela 3- Pesos de vários tecidos, maternos e fetais, em diferentes dias de gestação (I).
(Adaptado de Ji et al., 2005)

a

Fêmeas no dia 0, do grupo não inseminado, foram abatidas cerca de 10 dias depois da primeira fêmea
ter sido coberta.
b Desvio padrão comum
c Resposta quadrática, P<0.001
d Resposta linear, P<0.001
e Resposta cúbica, P<0.01
f As restantes vísceras são as partes restantes dos órgãos e tecidos após a remoção do fígado,
pâncreas, rins, baço, trato gastrointestinal (GIT) e trato reprodutivo.
g O GIT é composto pelo estômago vazio, intestinos delgado e grosso vazios, ceco e reto.

Neste estudo, o peso vivo das fêmeas jovens aumentou de forma quadrática, tal como
verificado num outro estudo por este citado. No entanto, existem investigações posteriores
cujos resultados indicam que esta evolução acontece de forma linear. Tanto um
comportamento como outro mostram a dificuldade de desenvolver programas alimentares que
acompanhem o verdadeiro ritmo e necessidades dos animais. Assim, uma estratégia
alimentar de apenas uma fase pode não ser a mais indicada para porcas jovens gestantes
visto o seu ganho de peso corporal ocorrer em diferentes fases da gestação (Ji et al., 2005).
Ainda no mesmo estudo, cerca de 30% do ganho de peso na gestação deveu-se ao
aumento dos tecidos da carcaça da porca. Segundo os dados apresentados na tabela 3, o
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peso da carcaça quente, fria e dos tecidos moles aumentou linearmente durante a gestação.
No entanto, segundo os autores, a taxa de acreção da proteína bruta (PB) nos tecidos moles
da carcaça das fêmeas diminuiu de 36.1 g/dia para 33.9 g/dia, do início da gestação para o
final, sugerindo assim que a proteína alimentar a ser utilizada para aumento dos tecidos moles
na carcaça diminuiu, no final da gestação, de forma a conseguir suportar o crescimento fetal,
que nesta fase é bastante rápido (Ji et al., 2005).
A quantidade de ganhos maternos durante a gestação depende, entre outros fatores,
das variações de peso que foram ocorrendo ao longo dos ciclos anteriores, tanto pelas perdas
nas diversas lactações como nas estratégias alimentares utilizadas durante as gestações
(Noblet et al., 1997). Além do estudo atrás citado, de Ji et al. (2005), poucas são as
informações disponíveis relativas à composição e ao teor energético do ganho de peso das
porcas, durante a gestação.
No caso das primíparas, o teor energético varia desde 8MJ/kg, em animais sujeitos a
uma alimentação restringida, a 16 ou 18MJ/kg, em animais com níveis mais elevados de
alimento (Noblet et al., 1997). Para as multíparas, apesar de haver muito pouca informação
acerca deste aspeto, existem, no entanto, pesagens dos diferentes tecidos corporais desde a
cobrição até ao desmame, que, conjugados com dados recolhidos também em porcos em
crescimento, permitem a realização de uma estimativa para as porcas multíparas. Os valores
estimados para o conteúdo energético dos tecidos magro e adiposo rondam os 9.5 e os
32MJ/kg, respetivamente, e o coeficiente de utilização de EM para retenção varia entre 70 a
85%. Existem já algumas equações que permitem distinguir os ganhos proteicos e adiposos,
através da conjugação do peso vivo e da espessura de gordura dorsal das porcas, no entanto,
essas mesmas devem ser utilizadas com algum cuidado, já que ainda possuem alguns
aspetos a ter em conta (Noblet et al., 1997).
No estudo de NRC (1988), citado por Sobestiansky et al. (1998), as necessidades
nutricionais em energia digestível (ED) podem ser estimadas pela equação 2.
Necessidades ED (Mcal/dia)= (13+0.596 dia de gestação) – (0.0172 dia de gestação2)
Equação 2- Necessidades nutricionais em energia digestível para porcas gestantes.
(Sobestiansky et al., 1998)

Segundo as “Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos” de Rostagno et al. (2011), as
necessidades de energia metabolizável e de lisina digestível verdadeira para porcas jovens e
porcas gestantes podem ser estimadas através das equações 3 e 4 seguidamente
apresentadas.
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EM (kcal/dia) = 106 PC 0.75 + 4915 GPC + 1540 GPR, (equação 3)

Lisina Digestível (g/dia) = 0.036PC

0.75

+ 22.6 GPC + 22.6 GPR (equação 4)

Sendo que:
PC – Peso corporal
GPC- Ganho de peso corporal (kg/dia)
GPR – Ganho de peso reprodutivo (útero + tecido mamário= 2.26 g/leitão) em kg/dia
A temperatura ambiente e outras variáveis podem afetar as exigências energéticas na fase de gestação. Para
cada 1ºC acima ou abaixo de 20ºC, a exigência de EM varia aproximadamente ±280 Kcal EM/ Animal. Os
valores calculados foram obtidos a uma temperatura ambiente de 20ºC.

Equação 3- Necessidades de energia metabolizável para porcas gestantes
Equação 4- Necessidades de lisina digestível para porcas gestantes
(Rostagno et al., 2011)

Assim, após bastantes conjugações de pesos e ganhos de peso, os autores criaram a
seguinte tabela 4, na qual se pode consultar facilmente as diferentes necessidades das porcas
gestantes.
Tabela 4- Exigência diária de EM, lisina digestível e consumo de ração de marrãs e porcas durante a
gestação de acordo com o peso, ganho de peso e ganho reprodutivo (nº de leitões).
(Rostagno et al., 2011)
Gestação
dias

Peso, kg

Ganho de peso /dia
Reprodutivo,
Porca, kg
kg

Exigência Diária
EM1, Kcal

Lis. Dig. 2, g

Peso inicial = 125kg | Ganho de Peso = 45kg |Ganho reprodutivo= 25kg (11 leitões)

0-14
14-42
42-70
70-92
92-114

129
139
154
169
185

0,55
0,46
0,41
0,38
0,22

0,00
0,08
0,14
0,35
0,51

6761
6675
6865
7375
7184

13,81
13,66
14,00
18,19
18,30

Peso inicial = 185kg | Ganho de Peso = 30kg |Ganho reprodutivo= 27kg (12 leitões)

0-14
14-42
42-70
70-92
92-114

188
196
209
221
234

0,38
0,34
0,30
0,21
0,10

0,00
0,09
0,15
0,38
0,54

7249
7362
7532
7693
7665

10,42
11,60
12,15
15,40
16,62

Peso inicial = 245kg | Ganho de Peso = 15kg |Ganho reprodutivo= 30kg (13 leitões)

0-14
14-42
42-70
70-92
92-114
1,2

246
251
260
267
280

0,25
0,22
0,15
0,07
0,01

0,05
0,10
0,20
0,42
0,54

– Calculados segundo as equações anteriores.
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10,23
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Criaram uma segunda tabela, 5, com o conjunto de necessidades nutricionais diárias
de porcas reprodutoras, em gestação.
Tabela 5- Exigências nutricionais diárias de porcas reprodutoras em gestação (kcal/dia ou g/dia).
(Adaptado de Rostagno et al., 2011).
Marrãs

Porcas

Período de Gestação, dias

0-70

70-114

0-70

70-114

Peso corporal, kg

130

170

200

230

Ganho de Peso, kg/dia

0,45

0,30

0,33

0,16

Ganho Reprodutivo, kg/dia

0,07

0,43

0,08

0,47

E.M. 2, kcal/dia

6400

7290

7382

7771

2133

2430

2461

2590

300

360

285

345

Cálcio, g

15,50

17,00

17,00

18,50

Fósforo Disponível, g

8,30

9,10

9,10

10,00

Fósforo Digestível, g

7,30

8,10

8,10

9,00

Potássio, g

7,00

7,50

8,00

8,60

Sódio, g

3,50

3,70

4,00

4,20

Cloro, g

2,70

2,80

3,00

3,20

Consumo

1,

g

Proteína Bruta, g

Aminoácidos

Dig.

Total

Dig

Total

Dig

Total

Dig

Total

Lisina 2,g

13,14

14,93

18,19

20,67

11,18

12,70

16,36

18,59

Metionina, g

3,68

4,03

5,09

5,58

3,13

3,43

4,58

5,02

Metionina + Cisteína,g

7,23

8,06

10,00

11,16

6,15

6,86

9,00

10,04

Treonina,g

9,70

11,65

13,46

16,12

8,27

9,40

12,11

13,76

Triptofano, g

2,50

2,99

3,46

4,13

2,12

2,54

3,11

3,72

Arginina, g

13,14

14,48

18,19

20,05

11,18

12,32

16,36

18,03

Valina, g

9,46

10,90

13,10

15,09

8,05

9,27

11,78

13,57

Isoleucina, g

7,88

8,96

10,91

12,40

6,71

7,62

9,82

11,15

Leucina, g

13,14

14,48

18,19

20,05

11,18

12,32

16,36

18,03

Histidina, g

4,34

4,78

6,00

6,61

3,69

4,06

5,40

5,95

Fenilalanina, g

7,23

8,06

10,00

11,16

6,15

6,86

9,00

10,04

Fenilalanina + tirosina, g

13,14

14,63

18,19

20,26

11,18

12,45

16,36

18,22

1

Dieta com 3000 kcal de EM/kg.
A exigência de EM foi determinada pela equação 4 e a exigência dos aminoácidos utilizando a
equação 5 e a tabela 4. A exigência de Lisina Total foi calculada considerando a digestibilidade
verdadeira da lisina como sendo em média de 88%.
2
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Além disso, criaram ainda uma terceira tabela onde se observa a relação entre a Lisina,
o aminoácido limitante nos suínos, e os outros aminoácidos necessários, durante a gestação
(tabela 6).
Tabela 6- Relação aminoácido/lisina utilizada para estimar as exigências de aminoácidos de porcas
gestantes.
(Adaptado de Rostagno et al., 2011)
Total
Aminoácido
Digestível
(em % do valor de lisina)
Lisina

100

100

Metionina

28

27

Metionina + Cisteína

55

54

Treonina

74

78

Triptofano

19

20

Arginina

100

97

Valina

72

73

Isoleucina

60

60

Leucina

100

97

Histidina

33

32

Fenilalanina

55

54

Fenilalanina+ Tirosina

100

98

Em suma, a nutrição da fêmea gestante desempenha um papel extremamente
importante no crescimento e desenvolvimento fetal, bem como nas performances e na saúde
dos leitões após o nascimento. Assim, tal como vem sendo referido, as porcas gestantes
devem ser adequadamente alimentadas de forma a poderem suportar os aumentos de tecidos
corporais maternos e o desenvolvimento fetal durante a gestação (Ji et al., 2005).

7.

Condição corporal das porcas gestantes

7.1. Métodos de avaliação da condição corporal
A condição corporal das porcas é ditada pelo conjunto de reservas corporais do animal.
A sua determinação pode ser utilizada como uma ferramenta de otimização dos recursos
alimentares da exploração e, em última análise, de melhoramento da produtividade e
rentabilidade desta (Reese, 1999).
Existem várias formas de realizar esta avaliação, caso pretendamos métodos
subjetivos ou objetivos. Os primeiros são, por exemplo, a avaliação visual, por palpação ou a
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estimativa de peso, onde varia a classificação consoante o observador e o seu grau de
experiência. Como exemplo dos segundos temos a pesagem e a medição da gordura dorsal,
com um ecógrafo (ex.: LEAN MEATER®). Nestes casos, o operador apenas tem que colocar
o animal na balança ou, no caso do medidor de gordura dorsal (ecógrafo), posicionar o
aparelho no local exato de medição (Reese, 1999).
Todos estes métodos servem de meio para chegar a uma classificação numérica, mais
ou menos meticulosa, consoante a escala de classificação utilizada.
Nas condições tecnológicas atuais, a utilização única de métodos subjetivos para
definir programas alimentares e nutricionais das porcas pode não ser suficiente. No entanto,
quando se avaliam métodos objetivos, de forma isolada, também estes parecem pouco
conclusivos (Augusto et al., 2008).
Assim, na escolha do (s) método (s) a utilizar, deve-se ter em conta as vantagens e
desvantagens de cada um, nomeadamente o rigor, o tempo de execução e os custos. Caso
possível, o ideal é a conjugação de dois ou mais métodos, de forma a diminuir o erro o mais
possível (Augusto et al., 2008).

7.1.1. Apreciação visual e palpação;
A avaliação da condição corporal do animal pelo método visual acompanhado de
palpação é bastante utilizado pois trata-se de um procedimento prático, rápido e barato, já
que não é necessário nenhum equipamento (Reese, 1999).
Na tabela 7 e figuras 9 e 10, exemplificam-se os diferentes níveis de condição corporal
(método visual) na escala de 1-5. Esta escala pode ser mais exaustiva caso se opte por utilizar
“meios-pontos” (0,5) ou aumentar a escala para 10 valores (Reese, 1999).
Tabela 7- Escala de avaliação da condição corporal de porcas, pelo método visual.
(Adaptado de Reese, 1999)
Pontuação

Condição

Deteção de costelas, coluna vertebral e ossos pélvicos

1

Extremamente magra

Proeminentes

2

Magra

Facilmente detetáveis com palpação

3

Ideal

Sentidos apenas com alguma pressão

4

Gorda

Não detetáveis

5

Obesa

Não detetáveis
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Figura 9- Escala de avaliação da condição corporal de porcas, pelo método visual.
(Reese, 1999)

Figura 10- Escala de avaliação da condição corporal de porcas, pelo método visual.
(www.cqa-aqc.ca)

No entanto, a utilização deste método é bastante subjetiva e pode resultar em erros e,
consequentemente, numa alimentação errada (Reese, 1999). Segundo Bates (2011), a
apreciação da condição corporal pelo método visual tende a classificar erroneamente a
condição corporal em, pelo menos, 50% das situações.
Esta escala apresenta dois problemas que são, o facto de ser bastante subjetiva e
variar bastante entre avaliadores (Fitzgerald & Stalder, 2009) e ainda, não possuir elevada
correlação com a verdadeira adiposidade da porca (M. Young & Aherne, 2005; M. G. Young,
Tokach, Goodband, Nelssen, & Dritz, 2001).
7.1.2.

Gordura dorsal

Para aplicar este método é necessária a aquisição de um medidor de gordura dorsal,
por exemplo, o Lean-Meater® (Renco Corp., Minneapolis, MN), tal como o utilizado na
componente prática desta dissertação, um aparelho que funciona com ultrassons pulsados de
forma a medir a espessura de gordura dorsal. Este funciona em todos os mamíferos que
possuam 1,2 ou 3 camadas de gordura dorsal. O alcance e a precisão da medição, incluindo
a pele, varia entre 4-35mm (figura 11). De forma a realizar uma medição o mais precisa
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possível deve colocar-se uma generosa camada de um fluído condutor de ondas (óleo de
cozinha, por exemplo), e posicionar a sonda perpendicularmente ao dorso do animal, já que
erros de medição se devem muitas vezes a uma questão de ângulos (Renco Corporation,
2013).

Figura 11- Corte transversal das camadas de gordura dorsal
(Renco Corporation, 2013)

Tal como mostrado na figura 12, apenas o local P2 (B) irá permitir uma correta medição
das 3 camadas de gordura.
À medida que aumentam o peso e a idade, a terceira camada torna-se mais espessa
e mais difundida pelo corpo. O local B é o utilizado na técnica de medição de gordura e é o
local que mais correlação apresenta com o rendimento total da carcaça. O local C, devido ao
músculo trapézio, no ombro, torna-se de difícil medição e é um local inconsistente. O local A
permite uma boa medição mas apenas com duas camadas de gordura, já que com as 3
camadas de medições podem não ser exatas devido ao tecido muscular que se encontra
debaixo das camadas de gordura (Renco Corporation, 2013).

Figura 12- Local de medição com medidor de gordura dorsal)
(Renco Corporation, 2013)
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A medição da espessura de gordura dorsal (EGD) realiza-se no ponto P2 (B) (a 6.5
cm da linha média da última costela) (figura 13). De forma a aumentar a precisão do valor,
deve efetuar-se uma medição em cada lado da linha média do animal, fazendo uma média de
ambos (Renco Corporation, 2013).

Figura 13- Local de medição com o medidor de gordura dorsal.
(Renco Corporation, 2013)

No entanto, tal como outros métodos, também este não é perfeito. Apesar das
medições serem relativamente precisas e com elevado nível de repetibilidade, o facto é que
nem sempre as medições correspondem à avaliação visual realizada pelos operadores, ou
seja, torna-se difícil associar com precisão um intervalo de EGD a um valor na escala de
condição corporal avaliada pelo método visual (1-5), tal como observado na tabela 8. Verificase que os valores mínimos e máximos apresentam grandes discrepâncias relativamente aos
valores médios ao que seria espectável.
Tabela 8- Relação entre os dois métodos de avaliação da condição corporal: visual e ecográfico (EGD).
(Coffey, Parker, & Laurent, 1999; M. G. Young et al., 2001).
Escala de condição
corporal

(M. G. Young et al., 2001)* a
(Coffey et al., 1999)*
Média (mm)

Min (mm)

Max (mm)

1

10.1

7

13.5

<10

2

11.9

7

22

10-14

3

13.7

7.5

23

15-22

4

15.8

12

23.5

23-29

5

17.8

9

21

>30

* Medido na última costela, a 6.5 cm da linha média.
a Um total de 731 porcas foram medidas a 6,5 cm da linha média, em ambos os lados, tendo sido
realizada a média das duas medidas.

33

CAPÍTULO I: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este estudo, onde se avaliou a condição corporal de 731 fêmeas, mostra que o método
de apreciação visual com palpação e o método de medição da espessura de gordura dorsal
possuem uma baixa correlação (r 2= 0.19) (figura 14), sugerindo assim que este talvez não
seja um método muito demonstrativo da real adiposidade do animal (M. G. Young et al., 2001).
Ainda no mesmo estudo é possível ver vários exemplos de estudos em que porcas avaliadas
visualmente na condição 3 possuíam um intervalo de espessura de gordura dorsal que variava
entre 7,5 a 23mm (tabela 8), 9 a 28mm e 9 a 24mm.

Figura 14- Relação entre a condição corporal (método visual) e a
espessura de gordura dorsal (EGD) (método ecográfico).
(M. G. Young et al., 2001)

Em suma, são vários os autores a afirmar que a apreciação da condição corporal deve
ser realizada por vários métodos, e não um único, como suporte ao maneio alimentar das
explorações.
7.1.3.

Peso corporal

A avaliação da condição corporal das porcas gestantes pelo peso corporal, pode ser
realizada pela pesagem e, indiretamente, pela utilização de equações.
Relativamente à pesagem, a vantagem é que permite a obtenção de valores exatos e
reais do peso corporal das fêmeas. No entanto, tem como desvantagens o facto de requerer
tempo para as pesagens e investimento para a aquisição da balança (Reese, 1999).
A EGD e o peso corporal aparentam ter baixa correlação (R2= 0.20 a 0.53), e Reese,
(1999)refere que algumas porcas ganham gordura à medida que aumentam de peso corporal,
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de um ciclo para o outro, sendo que outras, pelo contrário, perdem gordura mas continuam a
ganhar peso. É geralmente aceite que porcas em condições normais e alojadas em locais
com condições ambientais razoáveis devem ganhar entre 34 a 49kg por gestação (tabela 9)
e assim, caso sejam alimentadas adequadamente, devem apresentar boas performances.
Tabela 9- Objetivos sugeridos de ganhos de peso durante sucessivas gestações de porcas de alta
produção a.
(Adaptado de Reese, 1999)
Tamanho da
Ganho de peso
Ganho de peso dos
Total de peso
Nº partos
ninhada
materno, kg
produtos de conceção, kg b
ganho, kg c
1
10
27
22
50
2

11

22

25

47

3

12

20

27

47

4

12

18

27

45

5

12

13

27

41

6

11

9

25

34

a-

Estudo adaptado de Aherne and Williams, 1992 & Verstegen et al., 1987
Produtos de conceção (membranas da placenta, fluídos e os fetos). Peso assumido de 2,27kg/feto.
cGanho de peso materno + dos produtos de conceção.
b-

O método de predição do peso corporal funciona por meio de equações de regressão,
definidas após colheitas exaustivas de dados e a sua análise, e que relacionam o peso com
o perímetro corporal dos animais. Estes dois parâmetros apresentam uma correlação mais
elevada que os anteriores, r2=0.85 (M. G. Young et al., 2001).
Assim, basta medir, com uma fita métrica, a circunferência corporal da porca, logo
atrás dos membros anteriores (figura 15), e resolver a equação 5, obtendo-se assim um peso
estimado do animal.
Peso corporal (lb) = (20,94 x perímetro (in)) - 650
Equação 5- Peso corporal em função do perímetro torácico da porca
(Adaptado de M. G. Young et al., 2001)

Na tabela 10, elaborada pelos autores do estudo referido, estes associaram intervalos
de perímetro corporal a um peso estimado da porca. É necessário, no entanto, ter em atenção,
que esta estimativa pode variar com a linha genética dos animais e que, tal como mostrado
seguidamente varia com a o ciclo reprodutivo das fêmeas (M. G. Young et al., 2001).
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Tabela 10- Relação entre perímetro corporal e peso estimado de porcas.
(Adaptada de M. G. Young et al., 2001)

Perímetro corporal
(in)
43 a 47

Perímetro corporal
(cm)
109,2 a 119,4

Peso estimado
(lb)
250 a 325

Peso estimado
(kg)
113,4 a 147,4

47,1 a 51

119,6 a 129,5

325 a 400

147,4 a 181,4

51,1 a 54

129,8 a 137,2

400 a 475

181,4 a 215,5

54,1 a 60

137,4 a 152,4

475 a 600

215,5 a 272,2

Figura 15- Medição do perímetro corporal da porca
(Adaptado de “www.adn-genetic.com”)

Os mesmos autores relacionaram também a variação do perímetro corporal da porca
com o número de ciclos reprodutivos da mesma. À medida que aumenta o nº de ciclos
reprodutivos da porca, o perímetro corporal aumenta também, tal como evidenciado na tabela
11. Além disso, e como o peso corporal estimado depende do perímetro, também este
aumenta com os ciclos (M. G. Young et al., 2001).
No entanto, este aumento mais marcado apenas se verifica até ao 5º parto, altura em
que o perímetro corporal e o peso continuam a aumentar, mas de uma forma mais gradual,
até ao 10º parto. O maior aumento observou-se entre o 1º e 3º parto, já que é nesta altura que
as porcas atingem a maturidade no tamanho corporal.
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Tabela 11- Perímetro médio das porcas por ciclo reprodutivo e peso previsto.
(Adaptado de M. G. Young et al., 2001)
Ciclo
reprodutivo

Número

Perímetro torácico (cm)
Média

Mínimo

Máximo

Peso médio previsto
(kg)

a

1

258

125,70

107,95

148,59

175,54

2

248

135,89

121,92

151,13

213,19

3

169

141,73

127,00

158,75

234,96

4

185

143,26

129,54

160,02

240,86

5

141

145,80

130,81

162,56

250,38

6

93

146,56

132,08

158,75

253,10

7

84

148,84

137,16

161,29

261,72

8

27

148,59

138,43

157,48

260,82

9

34

149,61

143,51

158,75

264,44

10

15

150,34

144,78

160,02

266,71

11

28

148,59

139,70

160,02

260,82

12

24

142,49

138,43

160,02

238,14

a Total

de 1306 porcas

7.2. Fases ideais de avaliação
A condição corporal dos animais revela o maneio alimentar da exploração e, por isso,
uma contínua análise a este parâmetro deve ser realizada várias vezes ao longo do ciclo da
porca, sendo mais importante ainda nas fases consideradas “críticas”. De forma a diminuir o
tempo e mão-de-obra gastos no processo de avaliação, o ideal é conjugar diferentes tarefas
de maneio que envolvam proximidade com os animais, tais como vacinações ou ecografias,
e realizar uma avaliação da condição corporal pelo método visual ao mesmo tempo (Coffey
et al., 1999; Reese, 1999).
Ao desmame é essencial uma avaliação, de forma verificar se a porca se encontra ou
não numa condição corporal ideal para a IA. Além disso, é conveniente reavaliá-la à IA, já que
aqui se iniciará um novo ciclo reprodutivo do animal, podendo servir como confirmação da
avaliação anteriormente realizada e de ajuste à quantidade de alimento disponibilizado
(Coffey et al., 1999). Consideramos, no entanto, que o ajustamento que possa ocorrer não é
significativo, pois este período de tempo é diminuto, aproximadamente 5 dias.
Avaliações adicionais, no mínimo mais duas, deverão ser realizadas ao longo da
gestação. É usual fazer-se uma avaliação da condição corporal aos 30º e 80º dias de gestação
(Coffey et al., 1999) e ao parto. O ideal é que sejam duas pessoas a realizar esta tarefa, para
que a condição corporal do animal seja uma média de duas avaliações (Coffey et al., 1999).
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7.3. A importância da condição corporal

7.3.1. Ao nível reprodutivo

O objetivo da alimentação das porcas gestantes é a obtenção de um ótimo crescimento
fetal e um apropriado ganho materno de proteína e reservas adiposas (Ji et al., 2005). A
eficiência reprodutiva é melhor preservada com uma minimização das perdas de peso
(gordura) durante a lactação (Sobestiansky et al., 1998).
A gestação de uma porca pode ser dividida em 4 períodos, sendo que, em cada um
deles, existem quantidades ideais de alimento e nutrientes a fornecer, de forma a melhorar as
performances. São eles: a) início da gestação, que corresponde às três primeiras semanas
de gestação; b) do 21º ao 75º dia de gestação; c) desde os dias 75 e 90; e, por fim, a fase
final da gestação, ou seja, desde o dia 90 aos 114. A quantidade de alimento fornecida durante
cada uma destas fases da gestação pode resultar em consequências positivas ou negativas
nas performances da porca (Heugten, 2000).
Na primeira fase, elevados níveis de alimento podem provocar um impacto negativo
na sobrevivência embrionária, especialmente em porcas jovens. O período crítico parece ser,
segundo Heugten (2000), das 24 às 48h após a cobrição, altura em que os embriões migram
para o útero.
Dos 21 aos 75 dias de gestação, segunda fase, é a melhor fase para se ajustar a
condição corporal das porcas. A nutrição, nesta fase, é importante de forma a maximizar o
número de fibras musculares nos fetos, já que estas funcionam como a base para a veloc idade
de crescimento e para a percentagem de carne magra. Estas fibras desenvolvem -se entre o
dia 21 e 50 de gestação e o seu número pode ser afetado pela quantidade e qualidade do
alimento ingerido. Segundo Heugten (2000), em estudos onde a ingestão de alimento foi
bastante restringida durante a gestação, o crescimento dos leitões após o nascimento foi
bastante reduzido, tal pode não acontecer em situações mais práticas. Em suma, nesta fase
as porcas devem ser alimentadas de forma a atingirem a condição corporal ideal para a
mesma, o 3, numa escala de 1 a 5, o que, segundo o autor, corresponde a uma espessura de
gordura dorsal na zona P2 de 17mm.
Já na terceira fase, o desenvolvimento da glândula mamária atinge um ponto bastante
crítico. É nesta fase que ocorre a proliferação das células secretoras, as quais determinam a
capacidade secretora de leite da porca. Um excesso de energia nesta fase, segundo Heugten
(2000), irá provocar uma redução no número destas células, podendo provocar uma
diminuição da produção de leite. As porcas devem encontrar-se já na condição corporal ideal,
caso tenham sido corretamente alimentadas desde o início da gestação.
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Por fim, na última fase de gestação ocorre um ganho substancial de peso fetal (figura
16), desde o dia 90 ao dia 114, assim como das necessidades nutricionais da porca. Apesar
disso, não se deve fornecer alimento excessivo já que isso irá provocar uma diminuição na
capacidade de ingestão da porca durante a lactação, e, consequentemente, uma diminuição
na produção de leite (Heugten, 2000) e na longevidade da porca (Ji et al., 2005).

Figura 16- Relação entre o tempo de gestação e o peso dos conteúdos uterinos
(Adaptado de Heugten, 2000)

Em suma, um ganho de peso materno insuficiente, devido a inadequada quantidade
ou valor nutricional do alimento, durante a gestação, irá resultar numa perda de peso durante
a lactação, provocando desta forma uma má nutrição aos leitões e prejudicando o ciclo
reprodutivo seguinte, com possíveis atrasos no intervalo desmame-cobrição (IDC) (Ji et al.,
2005). No entanto, também o excesso de alimento da porca não é aconselhado devido às
razões anteriormente mencionadas.
Segundo o artigo de Fakler, Pettigrew & Rapp (2000), existem duas teorias sobre a
forma como a nutrição afeta a reprodução. A primeira afirma que as porcas devem ter um
limite mínimo de gordura ou proteína de forma a que a reprodução não seja afetada. Já a
segunda sugere que o sistema reprodutivo responde a sinais metabólicos que refletem o
estado metabólico do animal. Sustentando a primeira teoria, realizou-se um estudo onde
porcas alimentadas com níveis de alimento moderados durante a gestação e elevados
durante a lactação apresentaram menor intervalo entre o desmame e a cobrição (IDC) do que
as fêmeas que foram alimentadas com elevados níveis de alimento na gestação e mais baixos
na lactação. Concluiu-se assim que, porcas sobrealimentadas na gestação apresentavam
menores níveis da hormona luteinizante (LH) durante a lactação quando comparadas com
porcas sujeitas a regimes adequados, representando isso um atraso na entrada em cio. Esta
resposta, segundo os autores, deve-se ao menor consumo de alimento durante a lactação
39

CAPÍTULO I: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

bem como às menores secreções de insulina, das porcas mais gordas (Fakler et al., 2000).
De forma a apoiar a segunda teoria, lê-se no estudo que os efeitos nutricionais na reprodução
são mediados pelo estado metabólico do animal, o qual é considerado como um misto de
vários parâmetros onde se incluem as concentrações circulantes de metabolitos de energia e
de hormonas metabólicas, a sensibilidade dos tecidos a estas hormonas, a capacidade
metabólica dos tecidos, a homeostase, a homeorrese, entre outros. Alguns componentes do
estado metabólico certamente que transmitem informações ao sistema reprodutivo acerca do
estado nutricional do animal, tais como a insulina, a leptina, o IGF-1. O estado metabólico da
porca pode afetar qualquer um dos órgãos reprodutivos, nomeadamente o hipotálamo, a
hipófise, os ovários e o útero.
No entanto, é sabido que a porca é influenciada pela alimentação ao longo de todo o
seu ciclo reprodutivo, nomeadamente durante a gestação e a lactação (Fakler et al., 2000).
Aliás, são vários os estudos que relacionam as performances reprodutivas com os alimentos
da gestação e da lactação (Gromwell et al., 1994).
Estudos prévios mostraram efeitos mínimos do consumo de energia na gestação no
número de leitões nascidos vivos. De facto, alguns investigadores reportaram efeitos adversos
do aumento da ingestão de energia na gestação e no número de nascidos vivos. Outros
autores, neste estudo citados, concluíram que o tamanho da ninhada era maximizado quando
a ingestão diária era aproximadamente de 6.0Mcal de EM/dia. Outros dizem que houve menos
nascidos vivos em porcas alimentadas com <5.0Mcal de EM/dia durante a gestação
(Gromwell et al., 1994).
7.3.2. Ao nível produtivo

Um porco comercial passa quase metade da sua vida no útero e a sua alimentação
durante esse tempo pode influenciar o peso ao nascimento e o crescimento pós -natal.
Alterações nos níveis alimentares em diferentes alturas da gestação da porca podem
influenciar ainda as performances da porca. Todos estes fatores são pontos-chave para uma
eficiente e proveitosa produção suína (Amdi, Giblin, Ryan, Stickland, & Lawlor, 2014).
Os mesmos autores quiseram saber se o crescimento pós-natal seria maior em porcos
criados por porcas com uma maior EGD e um maior nível de ingestão de energia durante a
gestação ou se, pelo contrário, por porcas com baixa EGD e baixa ingestão de energia na
gestação. Segundo os próprios, a condição corporal das porcas à IA teve maior influência no
crescimento da ninhada que a quantidade de alimento ingerida na gestação. Estes afirmam
que uma inadequada nutrição pré-natal pode influenciar negativamente dois aspetos: o peso
ao nascimento e o desenvolvimento da ninhada. Assim, nesta fase, são essenciais excelentes
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condições nutricionais e ambientais de forma a maximizar a produtividade dos animais (Amdi
et al., 2014).
Com uma subnutrição das porcas durante a gestação, tanto o peso dos leitões ao
nascimento pode ser menor, devido ao insuficiente fornecimento de nutrientes aos fetos em
desenvolvimento, como o peso dos órgãos destes. No entanto, no estudo afirmam também
que porcas às quais foi aumentado o alimento para o dobro, 5kg/dia, dos dias 20 a 50 de
gestação, deram origem a ninhadas com mais 8% de fibras musculares secundárias, um fator
que tende a aumentar o potencial de crescimento dos leitões. Um outro aspeto verificado no
estudo foi que os níveis de IGF-1 (fator de crescimento semelhante à insulina), pré e pósnatais podem ser severamente afetados por uma má nutrição no útero. Além disso, elevados
níveis de stress durante a gestação podem causar uma diminuição na velocidade de
crescimento dos fetos. O cortisol, um indicador de stress, é um inibidor do IGF-1 e é possível
que um aumento deste, durante a gestação da porca, provocado por uma subnutrição, possa
interferir no crescimento e desenvolvimento da ninhada (Amdi et al., 2014).
O objetivo do estudo era determinar os efeitos da EGD (porcas magras 12±0.6mm
EGD no P2 e porcas gordas 19±0.6mm EGD no P2) à IA, bem como a quantidade de alimento
fornecida (1.8, 2.5 e 3.5kg/dia) entre os dias 25 e 90 de gestação, em porcas jovens, no
desenvolvimento e qualidade da carcaça da descendência aos 158 dias de idade.
Como resultados, obtiveram que porcos nascidos de porcas gordas à IA, cresciam
mais rapidamente e apresentavam níveis mais elevados de IGF-1 ao abate, do que porcos
nascidos de fêmeas magras. Nas condições experimentais do estudo, a condição corporal
das fêmeas teve uma maior influência no crescimento da ninhada que o alimento ingerido por
estas durante a gestação (tabela 12). Os leitões com baixos pesos ao nascimento não
conseguiram alcançar o crescimento esperado, quer as suas mães tenham sido as porcas
gordas à IA ou as que receberam uma maior quantidade de alimento que o normal, durante a
gestação (tabela 12). Os autores do estudo concluem ainda que as porcas sujeitas a restrições
alimentares na gestação originaram leitões mais leves devido a uma inadequada nutrição no
útero (Amdi et al., 2014).
Observaram ainda que os porcos nascidos das fêmeas gordas eram os mais pesados
ao abate (tabela 12), apresentavam as maiores médias de ingestão diária de alimento desde
o dia 91 até ao dia de abate, possuíam maior espessura de gordura dorsal e também maiores
concentrações de IGF-1 ao abate do que os porcos provenientes de porcas magras à IA. Já
outros estudos, segundo os mesmos autores, obtiveram resultados semelhantes, onde
afirmam existir correlações positivas entre o peso corporal das mães e o peso ao nascimento
dos leitões (Amdi et al., 2014).
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As porcas com alimento restringido apresentavam menores concentrações de IGF-1
que as porcas do grupo controlo e do grupo com maiores consumos diários. No entanto, o
IGF-1 não consegue ultrapassar a barreira placentária e, como tal, o facto de existirem baixas
concentrações deste nas porcas restritas não resultou numa consequente menor
concentração de IGF-1 nos leitões (Amdi et al., 2014).
O IGF-1 tende a induzir a produção de óxido nítrico nas células endoteliais, o que,
como vasodilatador endógeno, provoca um maior fluxo sanguíneo para a placenta,
aumentando assim a disponibilidade de nutrientes para os fetos. Por essa razão, o facto das
fêmeas com menores concentrações de IGF-1 terem originado leitões mais leves pode não
se dever somente à restrição de nutrientes mas também devido à diminuição do fluxo
sanguíneo para a placenta (Amdi et al., 2014).
Um aspeto interessante verificado neste estudo é que porcas gordas produziam cerca
de 25% mais leite ao 21º dia de lactação que porcas magras, o que pode ter contribuído para
os maiores ganhos de peso dos seus leitões (Amdi et al., 2014).
Como conclusão do estudo, fêmeas com uma EGD de 19 mm à IA, como
recomendado, originaram leitões mais pesados e mais gordos aos 158 dias de idade que as
fêmeas magras, com 12mm de EGD (tabela 12). Além disso, a manipulação da espessura de
gordura dorsal e a quantidade de alimento fornecida, na gestação, não eliminaram o fraco
desempenho no crescimento dos leitões associado a menores pesos ao nascimento. Fala-se,
assim, na possibilidade da composição corporal materna, por si só, ser um agente
programador do crescimento da ninhada (Amdi et al., 2014).
Tabela 12- Efeitos da condição corporal à inseminação e o nível de alimento durante a gestação no
peso da descendência.
(Adaptado de Amdi et al., 2014)

1

Índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferentes.
*<0.05, **<0.01, ***<0.001, ┼ <0.10
* Não existiu interação significativa entre condição corporal e o nível alimentar no peso dos porcos.
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8.

Maneio alimentar e gestão da CC/gordura dorsal ao longo do ciclo produtivo

Durante a lactação, as porcas podem entrar num balanço energético negativo, com a
gordura e as reservas corporais a serem mobilizadas para manter a produção de leite para o
crescimento dos leitões. Após o desmame, são poucos os dias, até à cobrição, de que a porca
dispõe para repor as reservas energéticas. A melhor forma de evitar que as performances
reprodutivas no ciclo seguinte sejam afetadas é minimizar a perda de peso durante a lactação.
Nesta fase, o parâmetro “dias improdutivos” deve ser rigorosamente analisado pois é um dos
melhores avaliadores da eficiência de uma exploração (Fitzgerald & Stalder, 2009).
Após a cobrição, a qual deve ser realizada com uma EGD mínima de 17mm (M. Young
& Aherne, 2005), as necessidades energéticas da porca, agora gestante, começam a
aumentar. Além das necessidades de manutenção, que representam mais de 75% do total,
possui também necessidades para os produtos de conceção e para o ganho de peso materno.
Estas necessidades, no entanto, não são sempre iguais. Variam consoante o peso corporal
da porca (número de partos, genótipo, etc.,.), o ambiente (temperatura, atividade física), a
perda de peso ocorrida na lactação anterior e o ganho materno estimado nesta gestação
(Augusto et al., 2008).
Tal como referido anteriormente, a condição corporal da porca deve ser avaliada mais
duas vezes entre a cobrição e o parto (Augusto et al., 2008) para que, caso as porcas magras
aparentem não estar a recuperar peso, sejam medidas com o medidor de gordura dorsal. É
estimado que cerca de 10-15% das porcas têm que ser medidas a meio da gestação de forma
a serem corrigidas (M. Young & Aherne, 2005).
No caso de animais mais gordos, com uma EGD acima de 23mm ao parto, vão
apresentar baixa ingestão, vão depositar gordura na glândula mamária, vão perder mais peso
durante a lactação e, por fim, irão reduzir o seu desempenho reprodutivo no ciclo seguinte
(Augusto et al., 2008; M. Young & Aherne, 2005). Segundo Revell et al. (1998), citado por
Augusto et al. (2008), um aumento da EGD na gestação de 17,9 mm para 24,3mm provocou
uma diminuição na ingestão voluntária de 1,6kg/dia durante a lactação, em primíparas.
Segundo vários estudos, a EGD ideal ao parto é 18-19mm, de forma a que os animais possam
perder até 3 a 4mm na lactação (Augusto et al., 2008; M. Young & Aherne, 2005).
É fundamental, por várias razões, ajustar o consumo alimentar às reservas corporais
das porcas para que estas não emagreçam ou engordem muito, nem de forma repentina.
Quando isso acontece, está-se a minimizar o desempenho e a diminuir a longevidade das
fêmeas (Augusto et al., 2008), situação que vem sendo discutida atualmente, devido às
excessivas taxas de refugo verificadas nas explorações.
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O consumo de alimento deve ser ajustado frequentemente já que as necessidades das
porcas variam ao longo do ciclo reprodutivo. O consumo de alimento na gestação deve ser
suficiente para a manutenção, para o crescimento fetal, aumentado no último terço da
gestação, e para o ganho materno de proteína e lípidos.
Na metanálise realizada, (Augusto et al., 2008), verificaram que a correlação entre a
EGD na lactação (EGDl) com o consumo de alimento na gestação (CAg) neste estudo foi
maior que os obtidos noutros estudos (tabela 13), nomeadamente, num do NRC.

Tabela 13- Coeficientes de correlação entre a EGD e variáveis nutricionais de porcas gestantes e
lactantes
(Augusto et al., 2008)
Variáveis
Resposta

CAl g g/d

CAl g, NRC, g/dia

CAl g Rostagno, g/dia

CAlg lisina, g/dia

EGD g

-0,098

-0,022

-0,022

-0,026

P

0,040

0,647

0,647

0,585

EGD l

0,295

0,201

0,201

0,211

P

0,000

0,002

0,002

0,001

P- nível de significância de 5%.
EGD – espessura de gordura dorsal (mm) na gestação (g) e na lactação (l).
CAl g – Consumo de alimento na gestação

Desta forma, evidencia-se ainda mais o papel da alimentação durante a gestação,
devendo promover-se uma estabilidade da condição corporal da fêmea, para melhores
performances produtivas e reprodutivas. Um correto consumo alimentar nesta fase aumenta
as reservas corporais da fêmea ao parto, ajuda as porcas altamente prolíficas a adaptarem se às elevadas exigências nutricionais que irão ter na lactação e melhora o desempenho
reprodutivo no ciclo seguinte (Augusto et al., 2008).
Contudo, um elevado consumo de alimento na gestação pode provocar um excesso
de reservas corporais e níveis mais elevados de leptina ao parto. A leptina é uma hormona
gerada pelo tecido adiposo e pode atuar como regulador de apetite. No entanto, além dessa
explicação, existe também a hipofagia pós-parto em porcas obesas, como consequência de
uma maior resistência à insulina e pela baixa tolerância à glicose. Desta forma a porca vai
mobilizar nutrientes do organismo, e vai diminuir o apetite entre refeições, reduzindo o
consumo alimentar. Em suma, porcas demasiado gordas ao parto vão reduzir a ingestão de
alimento na lactação, podendo sofrer um balanço energético negativo (Augusto et al., 2008).
É natural uma mobilização de gordura durante a lactação e esta ocorre
independentemente da dieta fornecida. No entanto, uma mobilização de massa proteica
superior a 12% tem como prejuízos a diminuição do teor proteico do leite, do crescimento da
ninhada e das performances reprodutivas da porca no ciclo seguinte. De forma a minimizar
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esta mobilização, o aminoácido limitante na alimentação dos suínos, a lisina, não pode estar
abaixo de 45 a 48 g/dia (Augusto et al., 2008).
De forma a contrariar uma possível diminuição da EGD na gestação, explicada pelo
catabolismo das reservas corporais próximo ao parto, o nível alimentar nas 2 últimas semanas
de gestação deve ser aumentado em cerca de 1kg/dia (Augusto et al., 2008; M. Young &
Aherne, 2005).
Com este aumento pretende-se, primeiramente, diminuir o balanço energético
negativo (BEN) demonstrado por alguns animais. Caso não se consiga aumentar a ingestão
nesta fase, muitos animais podem entrar num estado catabólico extremo ao parto,
contribuindo assim para uma alimentação desregulada, quer pelo comportamento de comer
vorazmente ou, pelo contrário, de deixar de comer durante a lactação. Em segundo lugar,
pretende-se ainda estimular as enzimas hepáticas e intestinais para a lactação, onde ocorre
a produção de leite um aumento da ingestão de alimento. Este aumento tem de se fazer
acompanhar por um necessário aumento do teor proteico no final da gestação, já que se
estima um aumento na retenção de azoto de 9-10g/dia a meio da gestação para 17-18g/dia
no final desta (M. Young & Aherne, 2005).
Verifica-se que existe uma grande relação entre o consumo de alimento na gestação
e o consumo na lactação. Porcas obesas ao parto são mais dispendiosas e menos eficientes,
tanto ao nível da EGD como da deposição de gordura subcutânea na glândula mamária e na
produção de leite. É, no entanto, importante uma boa reserva proteica ao parto para lhes
assegurar uma boa lactação (Augusto et al., 2008).
Em suma, a variação da EGD durante a lactação está correlacionada com o consumo
de alimento na gestação, com os níveis proteicos e de lisina adequados na dieta e ainda com
a concentração lipídica e proteica do leite produzido (Augusto et al., 2008).
Abaixo encontram-se duas figuras (17 e 18), relativos a uma curva de EGD e a
variação do peso vivo (kg), ambos retirados de um estudo onde se acompanharam porcas
desde nulíparas até ao terceiro desmame, utilizando dois grupos diferentes. Num grupo foi
utilizada uma única dieta (UD) e no outro um regime de duas dietas (DD) (uma de gestação e
uma de lactação), cujas características se encontram na tabela 14 (O’Dowd, Hoste, Mercer,
Fowler, & Edwards, 1997).
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Figura 17- Evolução da EGD no ponto P2 ao longo de 3 ciclos reprodutivos
(Adaptado de O’Dowd, Hoste, Mercer, Fowler, & Edwards, 1997)

Figura 18- Evolução do peso vivo ao longo de 3ciclos reprodutivos
(Adaptado de O’Dowd et al., 1997)

Tabela 14- Composição das dietas experimentais
(Adaptado de O’Dowd et al., 1997)

a-

Energia digestível estimada pela análise imediata de acordo com MAFF (1993)
* - Média e desvio-padrão entre parêntesis
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Os efeitos do tratamento (tipo de dieta) imposto foram muito mais notados durante a
lactação do que na gestação, em ambos, sendo que em cada um deles individualmente se
verificaram mais perdas de peso vivo e de EGD durante a lactação do que na gestação
(O’Dowd et al., 1997).
No tratamento com apenas uma dieta (UD), a perda de EGD na lactação, pelo menos
no primeiro ciclo, é preocupante, já que as porcas perderam muitas reservas em apenas 30
dias de lactação. É de notar que em ambos os grupos as porcas continuam a perder EGD
desde que são desmamadas até que são novamente cobertas, verificando-se assim que estas
continuam a catabolizar gordura após o desmame (O’Dowd et al., 1997). Foi sugerido que a
principal razão para estes problemas é a inadequada ingestão de energia e proteína na
lactação, levando a grandes perdas de peso corporal, condição corporal ao desmame e
consequentes problemas reprodutivos (O’Dowd et al., 1997; Reese, 1999). O estudo atrás
mencionado apoia essa perspetiva, já que os animais sujeitos a uma dieta única e intermédia
nos aspetos nutricionais, não conseguiram apresentar os mesmos resultados que os que
foram sujeitos a duas dietas, mais ajustadas para cada fase reprodutiva.
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CAPÍTULO II: PARTE EXPERIMENTAL

1.

Material e métodos

1.1. Caracterização da exploração e do sistema produtivo

A empresa que acolheu este ensaio localiza-se em Fradelos, Vila Nova de Famalicão.
Trata-se de uma suinicultura com cerca de 700 porcas reprodutoras, num sistema intensivo
de produção em ciclo fechado.
1.2. Instalações e Alojamento
1.2.1. Na gestação (IA até 109 dias)


0-35 dias (setor cobrição)

Nesta fase as porcas encontram-se em celas individuais, 0,65 x 2,2m, num pavilhão, e o
alimento é distribuído num comedouro do tipo pia corrida com água de nível. Os animais
encontram-se sob piso de betão, sendo este em grelha na parte posterior da cela de gestação.
A ventilação é estática.


35-109 dias (setor de gestação)
Nesta fase, as porcas são alojadas em parques coletivos de gestação. No caso desta

exploração, optou-se pela criação de dois parques em grupo, um para as porcas multíparas,
com 680m 2, e outro para as primíparas, com 125m 2. O primeiro possui uma capacidade de
260 porcas de forma simultânea e o segundo, 55. Ambos possuem divisórias que permitem
criar várias áreas de descanso e refúgio, de acordo com a nova legislação, tal como observado
na figura 19.
Estes parques possuem piso em betão, sendo este contínuo nas zonas de descanso
e ripado nas zonas de circulação. A ventilação é estática com janelas de abertura automática.

51

CAPÍTULO II: PARTE EXPERIMENTAL

Figura 19- Zonas de descanso nos parques de gestação em
grupo
(Fotografia cedida pelo Eng.º Tiago Moreira, Agropecuária da
Gandra)

1.2.2. Na maternidade (109 dias até Desmame)
Aos 109 dias de gestação as porcas são deslocadas para as salas de maternidades,
sendo que cada uma tem capacidade para albergar 24 porcas. Cada lugar de maternidade
corresponde a uma área de 4,32 m 2 (2,4x1,8m), medindo a jaula de parto 2,20 x 0,70m, sendo
esta última regulável de acordo com o tamanho da porca. A zona da porca possui um piso em
grelha metálica e a zona dos leitões possui um piso em grelha de PVC. Todas as salas se
encontram termicamente condicionadas, sendo a temperatura ambiente média pretendida 2224°C. Os leitões dispõem de uma placa de aquecimento regulada para os 31-33ºC.

1.3. Animais
1.3.1.

Porcas primíparas e multíparas

A exploração detém, entre primíparas e multíparas, cerca de 700 porcas F1, Largewhite
x Landrace, produzidas na própria exploração.
Neste estudo foram utilizadas 135 porcas, das quais 22 eram primíparas e 113
multíparas. As porcas que integraram o estudo foram apenas as que permaneceram
gestantes em cada um dos grupos. Relativamente à paridade (nº médio de partos), esta
apresentou uma distribuição com 23 porcas no 1º ciclo reprodutivo, 48 no segundo e terceiro,
46 porcas entre o 4º e o 6º ciclo e 18 entre o 7º e 9º, tal como representado na figura 20.
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13%

17%

1
34%

2;3

36%

4;5;6
7;8;9

Figura 20- Distribuição das porcas por nº de ciclos reprodutivos

De forma a uniformizar a terminação utilizada, o termo “nulípara” refere-se a uma porca
nunca inseminada, a qual nunca foi sujeita a nenhuma gestação. Uma “primípara” representa
uma fêmea na sua primeira gestação, que vai ter o seu primeiro parto.
Neste estudo utiliza-se apenas o termo “primíparas” já que as porcas foram seguidas
apenas desde a sua primeira inseminação.
1.3.2.

Leitões

Em 135 partos registou-se um total de 2109 nados, entre os quais 1898 vivos, 131
mortos e 80 mumificados. Apenas os nados vivos e os mortos foram individualmente pesados,
com uma média de 1,43kg e 1,15kg, respetivamente.
O maneio das ninhadas implicou a existência de transferências e adoções de leitões
entre porcas, sendo que tal só aconteceu após as pesagens dos mesmos.
1.4. Avaliação da condição corporal
1.4.1.

Método visual:

A apreciação da condição corporal das porcas pelo método visual foi realizada por um
conjunto de 3 operadores. As porcas foram avaliadas à IA, sendo que os avaliadores apenas
tinham acesso ao corredor posterior das porcas, já que estas se encontravam em celas
individuais justapostas umas às outras lateralmente. Assim, apenas lhes era possível a
visualização do animal de um ângulo traseiro, no entanto, caso pretendessem, podiam
recorrer a palpação da zona lombar.
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Os 3 operadores realizavam uma passagem pelo corredor sem que houvesse troca de
informações entre eles e as classificações foram apontadas em folhas separadas. A
apreciação da condição corporal (método visual) consistia em avaliar o animal (figura 23),
consoante o seu tamanho (no caso das multíparas) e a condição corporal (em primíparas e
multíparas).
1.4.2.

Medidor de gordura dorsal:

A espessura de gordura dorsal foi medida com o LEAN MEATER ® da RENCO
CORPORATION ® (figura 21). As medições foram realizadas à IA e aos 21, 35, 85 e 112 dias
de gestação, bem como ao desmame. Para efeitos de análise estatística, as medições de
espessura de gordura dorsal foram efetuadas de forma a acompanhar continuamente os
mesmos animais, sempre que existiu possibilidade. A medida de EGD aos 35 dias constituiu
o valor de referência para a definição da estratégia de alimentação a adotar no parque de
gestação em grupo.

Figura 21- LEAN MEATER ® da empresa RENCO CORPORATION ®

(Renco Corporation, 2013)
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1.5. Alimento
Seguidamente apresenta-se uma série de pontos relacionados com o alimento e com o
maneio alimentar das porcas ao longo de todo o período de gestação.

1.5.1. Composição química estimada do alimento



Alimento Fase 1 (1º dia de IA até entrada no parque em grupo): 0 - 35 dias

Tabela 15- Composição nutricional do alimento da fase 1
Nutrientes

Valor

Unidade

EM

2907

Kcal/kg

E Net Porcas

2230

Kcal/kg

13,50

%

GB2

2,63

%

Amido

39,39

%

Celulose

7,84

%

Cinzas

5,77

%

Cálcio

0,90

%

Sódio

0,29

%

Lisina Digestível
Metionina
Digestível
Fósforo Digestível

0,46

%

0,19

%

0,27

%

PB

1

1- Proteína
2-

bruta
Gordura bruta
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Alimento Fase 2 (alimento distribuído no parque em grupo): 36 - 109 dias

Tabela 16- Composição nutricional do alimento da fase 2
Nutrientes

Valor

Unidade

EM

2949

Kcal/kg

2250

Kcal/kg

13,75

%

GB2

2,26

%

Amido

40,66

%

Celulose

7,57

%

Cinzas

5,47

%

Cálcio

0,80

%

Sódio

0,32

%

Lisina Digestível

0,55

%

Metionina Digestível

0,19

%

Fósforo Digestível

0,27

%

E Net Porcas
PB

1

1- Proteína
2-



bruta
Gordura bruta

Alimento Peri-parto (alimento distribuído 5 dias antes e 3 dias depois do parto): 109 –
3 dias após o parto. Para efeitos do nosso trabalho apenas foi contabilizado o consumo
até ao dia do parto (pré-parto).
Tabela 17- Composição nutricional do alimento pré-parto
Nutrientes

Valor

Unidade

EM

2933

Kcal/kg

E Net Porcas

2253

Kcal/kg

PB

1

13,26

%

GB2

2,53

%

Amido

40,83

%

Celulose

7,00

%

Cinzas

5,06

%

Cálcio

0,70

%

Sódio

0,15

%

Lisina Digestível

0,54

%

Metionina Digestível

0,16

%

Fósforo Digestível

0,21

%

1- Proteína

bruta
2- Gordura bruta
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1.6. Quantidade de alimento fornecido
1.6.1.

Alimento distribuído na fase 1 (0-34 dias)

Esta fase iniciou-se na segunda-feira após o desmame e terminou no dia em que as
porcas foram transferidas para o parque em grupo. De forma a melhor controlar a condição
corporal decidiu-se dividir esta fase em 3 intervalos, com diferentes durações, como se pode
ver na figura seguinte.

Figura 22- Cronograma da avaliação da condição corporal e do ajustamento do plano
alimentar na fase 1

Semana 1 da fase 1 – 1 semana: Iniciou-se na segunda-feira em que s porcas
começaram a comer alimento de gestação e foram inseminadas, e terminou na segunda-feira
seguinte. Durante este período, o doseador do alimento forneceu a todas as porcas
2,05kg/dia, individualmente.
Semanas 2 e 3 da fase 1 – 2 semanas: Este período teve início no dia a seguir ao
último dia do intervalo anterior, ou seja, à terça-feira. Dado que os animais estiveram uma
semana a ingerir a mesma quantidade de alimento, neste dia fez-se o ajuste dessa quantidade
consoante a medida de EGD obtida à IA. Assim, o doseador foi ajustado (entre as posições 5
e 12) de forma a que fosse distribuído mais ou menos alimento para cada porca (tabela 18).
Semanas 4 e 5 da fase 1 – 2 semanas: No 1º dia da quarta semana, segunda-feira,
as porcas voltaram a ser medidas para determinação da EGD. No dia seguinte, terça-feira,
primeiro dia das últimas duas semanas da fase I, o alimento voltou a ser ajustado, deste vez
tendo em conta a mais recente medida de EGD (tabelas 18 e 19). Assim permaneceram até
ao dia em que as porcas foram transferidas para o parque em grupo, ao dia 35 de gestação.
De forma a precisar a quantidade de alimento disponibilizado pelo doseador (regulado
por uma fita posicionada no reservatório), fizeram-se 4 pesagens de 4 descargas, sendo que
se decidiu considerar uma média das pesagens de forma a estipular o consumo diário das
porcas, ou seja, 2 descargas (média) cada dia (tabela 18).
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Tabela 18-Nível da fita doseadora e quantidade de alimento distribuída.
Pesagens
Nível da fita
Média (kg)
doseadora
1ª
2ª
3ª
4ª
5
6
7
8
9
10
11
12

0,8
1
1,1
1,4
1,4
1,7
1,8
2,2

0,8
1
1,1
1,4
1,5
1,7
1,9
2,3

0,8
1
1,1
1,4
1,4
1,7
1,8
2,2

0,9
1,1
1,2
1,4
1,5
1,7
1,9
2,2

Consumo
diário (kg)

0,83
1,03
1,13
1,4
1,45
1,7
1,85
2,23

1,65
2,05
2,25
2,80
2,90
3,40
3,70
4,45

Seguidamente encontra-se a tabela 19 que relaciona a EGD, em cada intervalo, com
a posição da fita doseadora. Consultando estas duas tabelas é possível aferir a quantidade
de alimento a que cada porca teve acesso, durante a fase 1 de gestação, consoante a EGD.

Tabela 19- Associação entre EGD e a quantidade de alimento fornecimento, na fase 1 de gestação
Semana 1

Semana 2/3

Semana 4/5

Kg alimento

EGD IA (mm)

Kg alimento

EGD 21 dias (mm)

Kg alimento

2,05

10

3,40

10

4,45

2,05

11

3,40

11

3,70

2,05

12

2,90

12

3,70

2,05

13

2,90

13

3,40

2,05

14

2,80

14

3,40

2,05

15

2,80

15

2,80

2,05

16

2,25

16

2,80

2,05

17

2,25

17

2,25

2,05

18

2,05

18

2,25

2,05

19

2,05

19

2,05

2,05

20

2,05

20

2,05

2,05

21

1,65

21

1,65

2,05

22

1,65

22

1,65

2,05

23

1,65

23

1,65

2,05

24

1,65

24

1,65

58

CAPÍTULO II: PARTE EXPERIMENTAL

1.6.2. Alimento distribuído na fase 2 (35-109 dias)

No dia em que as porcas passavam para o parque de gestação em grupo eram-lhes
medidas as EGD e eram classificadas segundo uma série de critérios.
Primeiramente, se eram multíparas ou primíparas. No caso de serem multíparas (M), foram
subdivididas em M1 ou M2, consoante o PV e o tamanho. Assim, o M1 era atribuído a fêmeas
mais leves (<240kg), baixas e curtas, enquanto que o M2 era destinado a porcas mais
pesadas (>240kg), altas e compridas. Nas primíparas (P) não existe qualquer subdivisão.
Consoante a classificação anterior e a EGD medida ao 35º dia, as porcas foram
colocadas numa estratégia de alimentação. Definiram-se classes de EGD (mm) as quais
estavam relacionadas com a escala de condição corporal visual mais usual, de 1 a 5 (tabela
20). Este processo tinha que ser realizado para definir os respetivos planos alimentares, no
sistema informático da estação automática de alimentação (EAA), em função da condição
corporal. Depois de definida a estratégia de alimentação (figura 23) eram introduzidas no
parque em grupo.
Tabela 20- Relação entre EGD e avaliação visual da C.C.
EGD (mm) de aos 35 dias

CC

<12

1

12-14

2

15-17

3

18-20

4

>21

5

Exemplo:


1

Multíparas (M)

1

2

2

+

3
4



Primíparas

5

Figura 23- Classificação das porcas para a estratégia de alimentação na EAA.
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Cada estratégia alimentar correspondeu a determinada quantidade de alimento (tabela
21), num determinado período de tempo da gestação, em função dos planos alimentares
seguidamente representados (figura 23). À medida que o tempo de gestação ía passando, o
sistema informático, automaticamente, ajustava a quantidade de alimento a fornecer à porca,
pela estação automática de alimentação (EAA).
Tabela 21- Quantidade de alimento fornecido ao longo da fase 2 de gestação.

Dias de gestação
30

Alimento no nível base
Multíparas 1
Primíparas
(200 - 240kg)
2,3
2,4

Multíparas 2
(>240kg)
2,6

50

2,5

2,6

2,7

60

2,6

2,7

2,8

70

2,3

2,5

2,6

85

2,3

2,5

2,6

90

2,7

2,9

3

95

3,1

3,2

3,4

109

3,1

3,2

3,4

No entanto, estes 3 planos base foram ajustados para mais ou menos, em dois níveis
para cada lado, de forma a se conseguir um nível alimentar mais adequado a cada animal.
Assim, a quantidade de alimento antes mencionada sofria uma variação percentual, de -30, 20, +20 ou +30% (tabela 22), consoante a condição corporal do animal, como recomendado
pela empresa formuladora.
Tabela 22- Quantidade de alimento fornecido ao longo da fase
2 de gestação, consoante a condição corporal.
C.C.

%

1

+30%

2

+20%

3

Quantidade base

4

-20%

5

-30%
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Planos alimentares

As tabelas 21 e 22 permitem a elaboração dos planos alimentares (figura 24) a que as
porcas estiveram sujeitas na fase 2 da gestação. Com estes, tornam-se mais evidentes as
diferenças entre as classificações dos animais e permitem, também, entender o padrão de
distribuição da quantidade de alimento que é fornecido ao longo deste período. É de salientar
que estes planos se encontram definidos para uma quantidade de alimento base, ou seja,
quando o animal se encontrava na condição corporal 3. Assim, dependendo da condição
corporal de cada porca, o seu plano alimentar pode sofrer uma variação quantitativa, positiva
ou negativa (tabela 22).

Quantidade de alimento (kg)

3,6

3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4

2,2
2
35

45

55
Primíparas

65

75
85
Dias de gestação
Multíparas 1

95

105

115

Multíparas 2

Figura 24- Plano alimentar na fase 2 de gestação

Em forma de síntese, seguidamente encontra-se uma tabela com as quantidades de
alimento fornecidas às porcas na segunda fase de gestação, tendo em conta todas as
variáveis, fase de gestação, classificação em relação ao tamanho (P, M1 e M2) e condição
corporal (1-5) (tabela 23).
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Tabela 23- Quantidade diária e total de alimento fornecida, kg, na fase 2 (35-109) de gestação, em
função do tamanho e da condição corporal, e número de porcas em cada grupo.
Primíparas em CC:

Multíparas 1 em CC:

Dias
gestação

1

2

3

4

5

1

2

35

3,0

2,8

2,3

1,8

1,6

3,1

2,9

50

3,3

3,0

2,5

2,0

1,8

3,4

60

3,4

3,1

2,6

2,1

1,8

70

3,0

2,8

2,3

1,8

85

3,0

2,8

2,3

90

3,5

3,2

95

4,0

109

4,0

Total
n=

5

1

2

2,4 1,9

1,7

3,4

3,1

2,6 2,1

1,8

3,1

2,6 2,1

1,8

3,5

3,2

2,7 2,2

1,9

3,5

3,2

2,7 2,2

1,9

3,6

3,4

2,8 2,2

2,0

1,6

3,3

3,0

2,5 2,0

1,8

3,4

3,1

2,6 2,1

1,8

1,8

1,6

3,3

3,0

2,5 2,0

1,8

3,4

3,1

2,6 2,1

1,8

2,7

2,2

1,9

3,8

3,5

2,9 2,3

2,0

3,9

3,6

3,0 2,4

2,1

3,7

3,1

2,5

2,2

4,2

3,8

3,2 2,6

2,2

4,4

4,1

3,4 2,7

2,4

3,7

3,1

2,5

2,2

4,2

3,8

3,2 2,6

2,2

4,4

4,1

3,4 2,7

2,4

245 226 188
0

0

9

151 132
9

4

3

4

Multíparas 2 em CC:

258 238 198 159 139
1

6

21

8

2

3

4

5

271 250 209 167 146
0

8

31

22

14

1.6.3. Alimento distribuído na fase 3 (Pré-parto) (110 – 114 dias)

A fase pré-parto iniciou-se na altura em que a porca saiu o parque em grupo e passou
para a maternidade. Nesta fase, cada porca ingeriu 1,5kg de alimento de cada vez, em duas
refeições por dia, durante 8 dias. Nesta fase não houve distinção alimentar da quantidade de
alimento disponibilizada em função da condição corporal, pelo que todas as porcas ingeriram
a mesma quantidade de alimento. Considera-se então a composição nutricional anteriormente
referida (tabela 17) e a quantidade de 24kg de alimento/porca, nesta fase.
Note-se, no entanto, que nos dados do ensaio apenas se contabilizam 16,5kg de
consumo de alimento/porca, não 24, já que o alimento ingerido posteriormente ao parto não
iria ter influência no peso dos leitões ao parto.
1.7. Análise estatística
Todos os dados foram analisados com a utilização do software estatístico JMP,
versão 7.0 (SAS, 2007). Para comparação entre tratamentos foram realizadas análises de
variância (ANOVA). Utilizaram-se diversas conjugações de tratamentos de forma a melhor
entender como estes explicavam as variáveis em estudo (EGD, Produtividade, Eficiência
produtiva, entre outras).
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A comparação múltipla de médias, quando necessária, foi realizada com o teste de
Tukey. As diferenças foram consideradas significativas para P<0,05. Todos os valores
apresentados correspondem a médias dos quadrados mínimos, e o “Std Error” corresponde
ao maior desvio-padrão das médias dos tratamentos. O “n” representa o número de
observações utilizadas para calcular a média de cada tratamento.

2.

Resultados e discussão
De acordo com o definido anteriormente, na empresa estão definidas e implementadas

planos de alimentação baseados na idade, no tamanho e na condição corporal das porcas
(tabela 23). No total existem 15 planos alimentares a ser aplicados. Desta forma, caso
pretendêssemos avaliar o comportamento dos animais sujeitos a cada um deles implicaria a
análise de 15 planos. No entanto, a análise deste número de planos em termos de EGD e
resultados produtivos seria excessiva, dado o número de observações (animais) disponíveis
para se obterem evidências estatísticas. Em anexo encontra-se uma tabela explicativa das
decisões tomadas de forma a diminuir o número de planos alimentares a analisar
estatisticamente.
2.1. Porcas: Primíparas vs. Multíparas

A tabela seguinte (tabela 24), mostra a evolução da EGD (mm) desde a IA ao
desmame (0,21, 35, 85, 114 e 140 dias), para porcas com diferentes ciclos reprodutivos,
primíparas e multíparas. Verifica-se que não existiram diferenças significativas entre grupos
(P>0,05), em nenhuma das etapas de medida da EGD.
A EGD das porcas ao longo de um ciclo foi variando. Entre a IA e os 35 dias, fase 1
de alimentação, praticamente não se observaram variações, significando que o plano
alimentar aí realizado manteve a condição corporal das porcas. Todavia, do 35º dia de
gestação até ao 85º, ambos os grupos de porcas, P e M, aumentaram a sua EGD, 1,5 e 3,1
mm, respetivamente.
Quando comparado com o estudo de Augusto et al. (2008), onde se lê que a EGD
ideal ao parto é de 18-19 mm, verifica-se que neste estudo, as porcas primíparas se
encontravam ligeiramente acima do valor recomendado, 19,5, contrariamente às porcas mais
velhas, as quais se encontram no intervalo aconselhado, 18,2mm.
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Do parto ao desmame observa-se uma variação negativa de 3,3 mm para as porcas
de primeira barriga e de 2 mm para as multíparas, o que está em concordância com M. Young
& Aherne, (2005), que refere que as porcas podem perder entre 3 a 4 mm de EGD na lactação.

Tabela 24- EGD de porcas primíparas e multíparas aos 0, 21, 35, 85 114 e 140 dias.
n.s. >0,05.

Primíparas
Multíparas
EPM
Valor de P

0d
(IA)
18,0

18,1

35d
(parque)
18,0

19,5

114d
(parto)
19,5

140d
(desmame)
16,2

(n=22)

(n=22)

(n=22)

(n=19)

17,3

17

(n=22)

(n=14)

17,1

20,2

18,2

(n=113)

16,2

(n=113)

(n=113)

(n=104)

(n=110)

(n=89)

0,910

0,872

0,806

0,849

0,822

0,826

0,4674

0,2537

0.3092

0,4149

0,1298

0,9549

n.s.

n.s

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Efeito

21d

85d

De forma a melhor se perceber a evolução do parâmetro analisado anteriormente,
encontra-se a seguir um gráfico onde é possível comparar visualmente as diferentes
espessuras de gordura dorsal nos dois grupos de porcas, bem como um indicador desviopadrão) da dispersão entre animais de um mesmo grupo (figura 25). Os vários momentos de
avaliação de avaliação da EGD estão em concordância com Coffey et al. (1999), o qual refere
que, no mínimo, da cobrição ao desmame, a condição corporal da porca deve ser avaliada
mais duas vezes. O desmame é uma fase crítica já que permite verificar se a porca se
encontra ou não numa condição corporal ideal para a IA seguinte (Coffey et al., 1999).

25

EGD (mm)

23
21
19

17
15
13
0
(IA)

21

35
85
(parque)
Dia de gestação
p

114
(parto)

140
(desmame)

m

Figura 25- Evolução da EGD (mm) ao longo do ciclo reprodutivo em porcas primíparas e multíparas.
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Na tabela 25 relaciona-se a idade das porcas primíparas (P) e multíparas (M) com as
suas performances produtivas. Verifica-se que existem diferenças significativas (P<0,05 e
P<0,01) em vários dos parâmetros analisados. Em três das quatro análises, nados vivos (NV),
nados mortos (NM), nados mumificados (Nmum) e nados totais (Ntotal = NV+ NM), verificam se maiores valores para as porcas multíparas, nomeadamente nos NV, NM e N totais, 14,3,
1,06 e 15,4, respetivamente. Assim, estas deram origem a mais 1,5 leitão vivo, mais 0,56
leitão morto e tiveram mais 0,17 nados mumificados que as porcas do primeiro parto.
As porcas multíparas produzem mais NV (P<0,05) mas têm também mais nados
mortos (P<0,05) que as fêmeas primíparas.
Tabela 25- Efeito da idade das porcas nos parâmetros produtivos
NV

NM

Ntotal1

Nmum

12,8

0,5

13,3

0,5

14,3

1,1

15,4

0,6

EPM

0,619

0,259

0,703

0,229

Valor de P

0,0303

0,0491

0,0087

0,5120

*

*

**

n.s.

Primíparas
(n= 22)

Multíparas
(n= 113)

Efeito
1 Ntotal=

(NV+NM)
n.s. P>0,05; * P<0,05; ** P<0,01.

A tabela 26 permite observar de que forma a idade das porcas (P e M) influenciou o
peso dos leitões nascidos (vivos e mortos).
Para o parâmetro PTVivos, observam-se diferenças (P<0,01) entre as idades das
porcas, tendo as primíparas, em média, ninhadas com 18,37kg de leitões vivos e as multíparas
20,72kg. Também no PT V+M, as diferenças verificadas (P<0,001) foram de 19,02 e 21,93
para as P e as M, respetivamente. No entanto, não foram observadas diferenças nos
parâmetros PTMortos, PmedVivos, Pmin e Pmax.
Tabela 26- Efeito da idade das porcas nos pesos dos leitões produzidos.
PTV1

PTM2

PTV+M3

Pmed4V

PminV5

PmaxV6

18,37

0,65

19,02

1,46

0,90

1,91

20,72

1,21

21,93

1,47

0,89

2,00

EPM

0,704

0,292

0,703

0,054

0,069

0,054

Valor de P

0,0028

0,0785

0,0002

0,8891

0,9246

0,2730

n.s.

***

n.s.

n.s.

n.s.

Primíparas
(n= 22)

Multíparas
(n= 113)

Efeito
1

**
2

3

Peso total dos nascidos vivos; Peso total dos nascidos mortos; Peso total dos nascidos vivos +
mortos; 4 Peso médio dos nascidos vivos; 5 Peso mínimo dos nascidos vivos; 6 Peso máximo dos
nascidos vivos
n.s. P>0,05; * P<0,05; ** P<0,01; *** P< 0,001.
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Além da EGD e dos parâmetros produtivos, avaliou-se também (tabela 27) o efeito da
idade das porcas na eficiência produtiva e nos custos a ela associados.
Encontraram-se diferenças altamente significativas (P<0,001) no consumo de alimento
durante a gestação (fase 1 + 2 + pré-parto), nos 2 grupos de porcas. No entanto, apesar deste
resultado, é necessário ter em atenção que o alimento foi distribuído segundo um plano
alimentar onde, à partida, se diferenciava as porcas de diferentes idades, como é o caso. Os
outros parâmetros avaliados não foram afetados (P>0,05) pelos 2 grupos, sendo que, no
entanto, é interessante observar o custo de alimento de gestação necessário para produzir
1kg de leitão vivo, 3,47€ (média entre 3,41 e 3,52).
Verifica-se pelas 3 tabelas, 25, 26 e 27, que, neste caso em específico, apesar de não
existirem diferenças no consumo de alimento/leitão vivo entre primíparas e multíparas, são as
segundas as que produzem mais leitões vivos e com maior peso total dos mesmos/ninhada.

Tabela 27- Efeito da idade consumo do alimento (kg e €) e no custo de leitão produzido.
CAlg1

CAl/ LV 2

CAl/ kg LV 3

kg

€

kg

€

kg

€

Primíparas (n= 22)

235,5

61,18

19,2

4,99

13,1

3,41

Multíparas (n= 113)

274,8

71,28

20,1

5,22

13,6

3,52

EPM

9,062

2,335

1,228

0,318

0,649

0,168

Valor de P

0,0001

0,0001

0,4912

0,5047

0,5108

0,5276

***

n.s.

n.s.

n.s.

Efeito

***

1 Consumo

2

de alimento na gestação; Consumo de alimento na gestação por leitão vivo;
de alimento na gestação por kg de leitão vivo
n.s. P>0,05; *** P< 0,001.

n.s.
3

Consumo

A tabela 28 permite observar o efeito da idade das porcas, primíparas vs. multíparas,
na mortalidade dos leitões até às 72h após o nascimento.
Segundo a análise de variância, não se verificam diferenças significativas (P>0,05)
neste parâmetro.
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Tabela 28- Efeito da idade na mortalidade às 72h.
Total de mortos até 72h
Primíparas (n= 22)

1,45

Multíparas (n= 113)

1,33

EPM

0,358

Valor de P

0,7429

Efeito

n.s.

2.2. Porcas: Primíparas vs. Multíparas pequenas vs. Multíparas grandes
A tabela 29 mostra a evolução da espessura de gordura dorsal, em mm, ao longo de
um ciclo reprodutivo (0, 21, 35, 85, 114 e 140 dias) em porcas de diferentes idades e
tamanhos, primíparas, multíparas pequenas e multíparas grandes.
Tal como se observa, a EGD entre diferentes tamanhos de porcas não apresentou
diferenças significativas (P>0,05) nos tempos de medição 0, 21, 35 e 85 dias de gestação.
Contudo, ao parto e ao desmame verifica-se, pela análise de variância, que os valores de
EGD são diferentes entre as porcas, apresentando valores de P<0,05 e P<0,01,
respetivamente.
Pela comparação múltipla de médias, realizada pelo teste de Tukey, verifica-se que as
porcas primíparas apresentam uma EGD maior (P<0,05) que as porcas M1 (19,5 vs 17,3,
respetivamente). As porcas M2 apresentam o valor de 18,7, que é estatisticamente
semelhante ao apresentado pelos dois outros grupos de porcas.
Relativamente ao desmame, observa-se que as multíparas 2 apresentam um valor
superior (P<0,01) às porcas multíparas 1, 16,9 vs 14,9, respetivamente. As porcas mais jovens
(P) com um valor de 16,2 não diferem das porcas com mais idade (M). Ainda entre os 114 e
os 140 dias, as P foram as que apresentaram uma maior perda de EGD, 3,3,
comparativamente com as M1 e M2, 2,4 e 1,8, respetivamente. O aumento da idade e do
tamanho das porcas correspondeu uma menor perda na EGD durante a lactação, o que,
segundo Sobestiansky et al. (1998), preserva a eficiência reprodutiva das porcas.
Estes dados podem revelar, em conjunto com o valor de EGD das multíparas
pequenas à inseminação, que estas porcas, cujo grupo é principalmente composto por porcas
de 2º parto, necessitam de maior atenção. Como referido e analisado na revisão, o 1º ciclo
produtivo é particularmente exigente para as porcas jovens. Além das necessidades inerentes
à gestação e lactação, estes animais ainda estão em fase de crescimento. A mobilização de
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reservas pode pois ser acentuada, com evidentes reflexos negativos no 2º ciclo, naquilo que
se designa como “síndrome do 2º ciclo”, que nestes dados aparece evidenciado.

Tabela 29- Evolução da EGD (mm) ao longo de um ciclo reprodutivo, em porcas com diferentes idades
e tamanhos.
140d
0d
35d
114d
21d
85d
(desmame)
(IA)
(parque)
(parto)#
#
Primíparas
(n=22)

Multíparas 1
(n= 38)

Multíparas 2
(n= 75)

EPM
Valor de P
Efeito

18,0

18,1

18,0

19,5

19,5a

16,2ab

(n=19)

(n=22)

(n=14)

16,5

16,3

16,4

19,6

17,3b

14,9b

(n= 36)

(n= 36)

(n= 29)

17,7

17,4

17,5

20,6

18,7ab

16,9a

(n= 68)

(n= 74)

(n= 60)

0,900

0,864

0,796

0,844

0,804

0,785

0,1783

0,1454

0,1207

0,2543

0,0269

0,0063

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

*

**

n.s. P>0,05; * P<0,05; ** P<0,01.
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

Apresenta-se de seguida uma figura, 26, que permite uma melhor observação e
comparação da evolução da EGD acima mencionada (tabela 29).

21
20

EGD (mm)

19
18
17
16

15
14
0d

21d

Primíparas

35d

85d

114d

140d

Dias do ciclo reprodutivo
Multíparas 1
Multíparas 2

Figura 26- Evolução da EGD (mm) ao longo de um ciclo reprodutivo, em porcas com diferentes idades
e tamanhos.
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A tabela 30 permite observar os efeitos provocados pela diferença de idade e de
tamanho das porcas nos parâmetros produtivos testados (Nascidos vivos, mortos,
mumificados e nascidos totais (vivos + mortos). Os parâmetros NV e NM não diferem entre
as porcas dos vários grupos. Apenas o parâmetro Ntotal revela diferenças significativas
(P<0,05) para os diferentes grupos de fêmeas. A comparação múltipla de médias realizada
pelo teste de Tukey mostra que o valor das porcas M1 são semelhantes aos das porcas P e
M2 (P>0,05), sendo que entre estes dois grupos ocorrem diferenças, 13,3 e 15,5 leitões,
respetivamente. Assim, entre as porcas jovens e as adultas de maior tamanho corporal existe
uma diferença de 2,2leitões totais (V+M) por ninhada. Parece, de novo, poder estar presente
uma dificuldade das porcas no segundo ciclo produtivo. De salientar ainda que, apesar de
estatisticamente não ser significativo, em termos numéricos, o nº de NV para os diferentes
tamanhos (P vs M1 e M2) registou uma diferença de cerca de 1,5 leitão/ninhada (12,8 vs.
14,3). O número de nados mumificados não difere entre tratamentos.

Tabela 30- Efeito de diferentes idades e tamanhos nos parâmetros produtivos das porcas
NV
NM
Ntotal1 #
Nmum
Primíparas (n= 22)
Multíparas 1 (n= 38)
Multíparas 2 (n= 75)
EPM
Valor de P
Efeito

12,8
14,2
14,3

0,5
0,9
1,1

13,3a
15,2ab
15,5b

0,5
0,5
0,7

0,622
0,0940
n.s.

0,259
0,1128
n.s.

0,705
0,0291
*

0,229
0,4783
.n.s.

n.s. P>0,05; * P<0,05;
1 Ntotal= (NV+NM)
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

A tabela 31 permite observar o efeito da idade e do tamanho nos diferentes pesos de
leitão produzidos pelas porcas.
Pela análise de variância, não se observam diferenças significativas (P>0,05) para os
parâmetros “PTMortos”, “PmedVivos” “PminV” e “PmaxV”, entre os 2 tratamentos, sendo que
tal não acontece para o “PTV” nem para o “PTV+M”. Nestes dois parâmetros, verifica-se que
o peso total de leitões vivos e de leitões totais (vivo + morto) são diferentes entre as porcas
(P<0,01).
Pela comparação múltipla de médias, utilizando o teste de Tukey, verifica-se que o
peso total dos leitões vivos foi significativamente diferente (P<0,01) entre as porcas jovens e
as adultas, 18,38 para as primeiras e 21,06 e 20,55 para as porcas M1 e M2.
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Também o “PTV+M” se apresenta significativamente diferente (P<0,01) entre as
porcas P e M, sendo as segundas as que possuem maior valor. Em ambas as análises não
existiram diferenças quanto às porcas da mesma idade mas de tamanhos diferentes, as
Multíparas. Portanto, neste estudo, as porcas M apresentaram para “PTV” e “PTV+M” maiores
valores quando comparadas com as porcas primíparas.

Tabela 31- Efeito de diferentes idades e tamanhos nos pesos de leitão obtidos pelas porcas.
PTV 1#

PTM2

PTV+M3#

PmedV 4

PminV 5

PmaxV 6

18,38a

0,65

19,02a

1,46

0,90

1,91

21,06b

1,16

22,22b

1,51

0,93

2,00

(n= 75)

20,55b

1,24

21,79b

1,44

0,89

1,91

EPM

0,705

0,223

0,705

0,054

0,07

0,054

Valor de P

0,0087

0,2040

0,0010

0,4675

0,8569

0,4718

n.s.

**

n.s.

n.s.

n.s.

Primíparas
(n= 22)

Multíparas 1
(n= 38)

Multíparas 2

Efeito
1

**
2

3

Peso total dos nascidos vivos; Peso total dos nascidos mortos; Peso total dos nascidos vivos +
mortos; 4 Peso médio dos nascidos vivos; 5 Peso mínimo dos nascidos vivos; 6 Peso máximo dos
nascidos vivos;
n.s. P>0,05; * P<0,05; ** P<0,01; *** P< 0,001.
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

Pela análise da tabela 32 pode observar-se os efeitos das diferentes idades e
diferentes tamanhos no consumo de alimento e no seu custo alimentar, bem como no
consumo e custo do alimento por leitão vivo e por kg de leitão vivo.
Esta tabela relaciona os tratamentos com a produtividade em termos biológicos e
económicos. Não se verificam diferenças significativas para os consumos de alimento/LV por
kg LV para os 3 tratamentos (P>0,05). No entanto o mesmo não acontece para o parâmetro
“consumo de alimento”, apresentando este diferenças (P<0,001) tanto na quantidade (kg)
como no custo a ele associado.
Pela comparação múltipla de médias, e utilizando o teste de Tukey, o consumo de alimento
(kg) nas P (235,5) foi significativamente mais baixo que nas M. Entre as M1 e M2 não
apresentaram diferenças, com valores de 284,7 e 269,8, respetivamente.
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Tabela 32- Efeito de diferentes idades e tamanhos no consumo (kg e €) e no custo de leitão produzido
CAlg1

CAl/ LV 2

CAl/ kg LV 3

kg#

€#

Kg

€

kg

€

235,5a

61,18a

19,2

4,99

13,1

3,4

284,7b

73,80b

21,1

5,47

13,9

3,6

269,8b

70,00b

19,7

5,10

13,42

3,5

EPM

8,990

2,317

1,225

0,317

0,650

0,168

Valor de P

0,0001

0,0001

0,3599

0,3730

0,5909

0,6106

***

n.s.

n.s.

n.s.

Primíparas
(n= 22)

Multíparas 1
(n= 38)

Multíparas 2
(n= 75)

Efeito

***

1

2

n.s.
3

Consumo de alimento na gestação; Consumo de alimento na gestação por leitão vivo; Consumo
de alimento na gestação por kg de leitão vivo;
n.s. P>0,05; * P<0,05; ** P<0,01; *** P< 0,001.
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferentes
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

A tabela 33 mostra o efeito das diferentes idades e tamanhos das porcas na
mortalidade dos leitões às 72h. Pela análise da mesma observa-se que não existiram
diferenças significativas (P>0,05) no número de leitões mortos consoante a idade ou tamanho
das reprodutoras.
Tabela 33- Efeito de diferentes
mortalidade dos leitões até as 72h.
Tamanho

idades

e tamanhos

na

Total de mortos até 72h

Primíparas (n= 22)

1,5

Multíparas 1 (n= 38)

1,3

Multíparas 2 (n=75)

1,4

EPM

0,355

Valor de P

0,9083

Efeito

n.s.

n.s. P>0,05;

De forma a escolher qual seria a melhor opção para dividir as porcas consoante o seu
plano alimentar, tal como explicado no quadro em anexo, analisaram-se outras conjugações
de tratamentos, que no caso seguinte, resultou na divisão das porcas consoante a sua EGD
aos 35 dias.
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2.3. Porcas: Magras vs. Médias vs. Gordas, aos 35 dias

Na tabela 34 mostra-se a evolução da EGD ao longo de várias fases do ciclo
reprodutivo, 0, 21, 35, 85, 114 e 140 dias. Verifica-se que o valor de EGD apresentou
diferenças significativas (P<0,0001) em todos os períodos de medição. Dos 0 aos 35 dias de
gestação verificou-se para todos os tempos de medição, através da comparação múltipla de
médias, que as porcas magras apresentavam valores inferiores (P<0,0001) às porcas médias
e estas às porcas gordas. Já dos 85 aos 140 dias as porcas magras obtiveram valores
estatisticamente iguais às porcas médias, 17,8 e 19,2, respetivamente, sendo ambas
diferentes das porcas gordas, 22,1 mm.
Nos primeiros 35 dias, o ajustamento não provocou grandes variações na EGD de
todas as porcas, no entanto, dos 35 dias até ao parto, as porcas magras e médias
aumentaram a sua EGD, contrariamente às porcas gordas, que diminuíram ligeiramente,
cerca de 0,3 mm. Este ajustamento corresponde ao que era pretendido. Contudo, verifica-se
que apenas as porcas de condição corporal média se situaram no intervalo de EGD
aconselhado ao parto, 18-19mm (Augusto et al., 2008). As porcas magras e gordas
posicionaram-se fora do intervalo aconselhado, respetivamente abaixo e acima, o que indica
a necessidade de os planos alimentares para estas porcas serem mais cuidados.
Do parto ao desmame, as magras diminuíram 2,1 mm na EGD e as médias e gordas
2,1 e 2,2, respetivamente, valores que se encontram dentro dos parâmetros aconselhados
por Augusto et al., (2008) Verifica-se também que apesar de terem iniciado a gestação com
uma EGD acima do recomendado (17mm) foram as porcas gordas que chegaram ao
desmame com a EGD adequada, 17mm, tal como aconselhado por M. Young & Aherne (2005)
Tabela 34- Evolução da EGD (mm) ao longo de um ciclo reprodutivo, em porcas com diferent es
condições corporais
0 d#
35d#
114d#
140d#
21d#
85d#
(IA)
(parque)
(parto)
(desmame)
Porcas magras (<15 mm)
Porcas médias (15 a 17 mm)

13,7a

13,5a

13,4a

17,8a

16,4a

14,3a

(n=15)

(n=15)

(n=15)

(n=14)

(n=14)

(n=14)

16,5b

16,2b

16,2b

19,2a

17,9a

15,8a

(n=61)

(n=61)

(n=61)

(n=56)

(n=59)

(n=48)

Porcas gordas (>17 mm)

19,8c

19,6c

19,9c

22,1b

19,6b

17,4b

(n=59)

(n=59)

(n=59)

(n=53)

(n=59)

(n=41)

EPM

0,592

0,548
<0,000
1
***

0,373

0,645

0,701

0,700

<0,0001

<0,0001

0,0002

0,0004

***

***

***

***

Valor de P
Efeito

<0,0001
***

n.s. P>0,05; * P<0,05; ** P<0,01; *** P< 0,001.
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.
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A figura 27 permite uma melhor visualização da evolução e das variações da EGD
apresentadas na tabela anterior. Segundo M. Young & Aherne, (2005), é estimado que cerca
de 10-15% das porcas devam ser medidas, pelo menos 2 vezes, entre a IA e o parto. Esta
exigência prende-se com o facto de as porcas magras poderem não estar a recuperar
adequadamente as reservas corporais, tal como aconteceu neste caso.
26
24

EGD (mm)

22
20
18

16
14
12
0
(IA)

21

35
(parque)

magras

85

114
(parto)

140
(desmame)

Dia de gestação
médias
gordas

Figura 27- Evolução da EGD (mm) ao longo de um ciclo reprodutivo, em porcas com diferent es
condições corporais

A tabela 35 mostra os efeitos da condição corporal da porca sobre a prolificidade. Pela
análise de variância não se verificaram efeitos significativamente diferentes (P>0,05) em
qualquer dos tratamentos, para os parâmetros em questão.
Os resultados obtidos neste estudo, apesar de não significativos, assemelham-se,
ainda que com um valor muito reduzido, aos referidos por Amdi et al. (2014), onde porcas com
uma EGD de 19mm aos 35 dias originaram leitões mais pesados que as porcas magras.
Tabela 35 - Efeito da condição corporal nos parâmetros produtivos das porcas
NV
NM
Ntotal1
Porcas magras (<15 mm)
13,9
1,0
14,9
(n= 15)
Porcas médias (15 a 17 mm)
(n= 61)

Porcas gordas (>17 mm)
(n= 59)

EPM
Valor de P
Efeito

Nmum
0,7

14,1

0,9

15,0

0,5

14,0

1,0

15,1

0,7

0,766
0,9497
n.s.

0,319
0,9041
n.s.

0,877
0,9807
n.s.

0,278
0,5110
n.s.

1 Ntotal

= (NV+NM)
n.s. P>0,05.
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Na tabela 36, mostra-se o resultado dos tratamentos sobre o peso dos leitões
produzidos pelas porcas. Também aqui não se obtiveram diferenças estatisticamente
significativas para os parâmetros analisados.
Dos resultados relativos à prolificidade e ao peso dos leitões parece poder concluir-se
que a condição corporal das porcas, dentro dos intervalos apresentados pelos animais do
nosso ensaio, não terá grandes efeitos nestes parâmetros.
Tabela 36 - Efeito de diferentes condições corporais das porcas nos pesos de leitão produzidos pelas
porcas.
PTV 1
PTM2
PTV+M3
Pmed4V PminV5 PmaxV6
Porcas magras (<15 mm)
19,83
1,39
21,19
1,49
0,97
2,00
(n= 15)

Porcas médias (15 a 17 mm)
(n= 61)

Porcas gordas (>17 mm)
(n= 59)

20,92

1,05

21,97

1,49

0,89

2,00

19,87

1,13

20,99

1,43

0,89

1,93

EPM
0,874
0,358
0,891
0,065
0,084
0,065
Valor de P
0,2001
0,7435
0,2907
0,3008
0,5610
0,2286
Efeito
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
1 Peso total dos nascidos vivos; 2 Peso total dos nascidos mortos; 3 Peso total dos nascidos vivos +
mortos; 4 Peso médio dos nascidos vivos; 5 Peso mínimo dos nascidos vivos; 6 Peso máximo dos
nascidos vivos
n.s. P>0,05; * P<0,05; ** P<0,01; *** P< 0,001.

A tabela 37 permite observar de que forma a condição corporal das porcas influencia
os vários parâmetros produtivos analisados, tanto em termos biológicos como económicos.
Segundo a análise de variância, todos os tratamentos provocaram diferenças significativas
nos parâmetros analisados (P<0,001), mostrando assim que a escolha dos tratamentos a
analisar fez sentido.
Pela comparação múltipla de médias, verifica-se que, para todas as variáveis, as
porcas nas várias condições corporais, apresentaram sempre diferenças entre si (P<0,0001).
O consumo de alimento para as porcas gordas, médias e magras foi 233,5, 284,5 e 340,3,
respetivamente. Por tal acontecer, também esse comportamento se verifica no custo do
alimento, sendo as porcas magras as que mais consomem e, portanto, as mais dispendiosas,
seguidas das porcas médias e das gordas.
No consumo de alimento por leitão vivo (LV), verifica-se que as porcas com uma EGD
menor que 15, aos 35 dias, são as que apresentam um maior consumo, 26,68, seguidas pelas
porcas médias, 21,0, e pelas porcas gordas, 17,24kg de alimento por leitão vivo. Os custos
do alimento consumido por leitão vivo e por kg de leitão vivo assemelham-se aos resultados
obtidos no custo do alimento total. Assim, mostra-se que os leitões provenientes das porcas
magras foram os mais dispendiosos, seguidos pelos leitões provenientes de porcas médias
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e, por fim, das gordas. No entanto, é necessário alertar para o facto das porcas gordas terem,
provavelmente, sido também elas dispendiosas em ciclos precedentes.
Tabela 37 - Efeito de diferentes condições corporais das porcas no consumo do alimento (kg e €) e no
custo de leitão produzido
CAlg#

CAl/ LV #

CAl/ kg LV #

Kg1

€

Kg

€

kg

€

340,3a

88,13a

26,68a

6,91a

17,6a

4,55a

Porcas médias (15 a 17
mm) (n= 61)

284,5b

73,78b

21,0b

5,45b

13,9b

3,62b

Porcas gordas (>17
mm)

233,5c

60,65c

17,24c

4,48c

12,0c

3,13c

7,231

1,867

1,280

0,332

0,656

0,170

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,000
1

***

***

***

***

***

***

Porcas magras (<15 mm)
(n= 15)

(n= 59)

EPM
Valor de P
Efeito
1 Consumo

de alimento na gestação; 2 Consumo de alimento na gestação por leitão vivo; 3 Consumo
de alimento na gestação por kg de leitão vivo
*** P< 0,001.
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

A mortalidade até às 72h não foi afetada (P>0,05) pelas

diferentes condições

corporais das porcas (tabela 38). Contudo, este parâmetro apresenta uma elevada variação.
O reduzido número de observações pode estar a condicionar a significância dos resultados.
Sugere-se, em próximos trabalhos, o aumento da amostra, pois variações de mortalidade por
ninhada de 0,7 para 1,6 têm um enorme significado económico.
Tabela 38- Efeito da condição corporal na mortalidade até às 72h
Total de mortos até 72h
Porcas magras (<15 mm)

0,7

(n= 15)

Porcas médias (15 a 17 mm)

1,6

(n= 61)

Porcas gordas (>17 mm)

1,3

(n= 59)

EPM

0,425

Valor de P

0,1895

Efeito

n.s.
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2.4. Porcas: Ciclos reprodutivos 1 vs. 2+3 vs. 4+5+6 vs. 7+8+9
Na tabela 39 aglomeraram-se as porcas em função do nº de ciclos reprodutivos e
analisou-se a evolução da EGD. Agruparam-se as fêmeas em 5 classes, da seguinte forma:
ciclo 1, ciclo 2 + 3, ciclos 4 + 5 + 6, e, por fim, ciclos 7 + 8 + 9. Pela análise de variância
observaram-se diferenças na EGD medida aos 0, 21 e aos 35 dias. No entanto, aos 85, 114
(parto) e aos 140 dias (desmame), não se verificaram diferenças na EGD (P>0,05). Pela
comparação múltipla de médias, verifica-se que à IA, apenas as porcas de segunda e terceira
barriga diferem das de 4ª, 5ª e 6ª. Os dois grupos precedentes apresentam valores
estatisticamente aos restantes grupos. Aos 21 dias, as porcas de 2ª e 3ª barriga apresentam
os mais baixos valores de EGD. Por fim, aos 35 dias de gestação todas os grupos obtiveram
valores de EGD iguais entre si (P>0,05), com 18,3, 16,2, 17,6 e 18,3 para os grupos de ciclo
1, 2 + 3, 4 + 5 + 6, e 7 + 8 + 9, respetivamente.
Observa-se que as primíparas iniciaram e terminaram o ciclo com valores de EGD
muito semelhantes às porcas com maior número de ciclos, apesar das diferenças de tamanho
e idade existentes entre elas.
Do parto ao desmame verifica-se ainda que, à medida que o ciclo reprodutivo aumenta,
diminuem as perdas de EGD, sendo a exceção as porcas mais velhas, que perdem mais
0,6mm que as dos ciclos 4, 5 e 6. As primíparas são as que atingem o máximo de perdas na
lactação, 3,2mm, seguidas das porcas de 2 e 3º ciclo, com 2,6mm e das de 7º, 8º e 9º ciclo,
com 1,9mm de perdas. As porcas de 4º, 5º e 6º ciclo reprodutivo apresentam 1,3mm de perdas
de EGD na lactação. Foram as porcas de 4º, 5ºe 6º ciclo as que chegaram ao desmame com
a EGD ideal para se iniciar um novo ciclo reprodutivo, 17mm, tal como referido por M. Young
& Aherne (2005).Os outros grupos apresentam valores muito próximos e não nos parecem
problemáticos. Contudo, o grupo 2+3, com o valor de EGD mais baixo, deve merecer especial
atenção, pois engloba porcas ainda em crescimento.
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Tabela 39- Evolução da EGD (mm) em porcas em diferentes ciclos reprodutivos
0 d#
35d#
114d#
Ciclo
21d#
85d#
(IA)
(parque)
(parto)
1
2e3

4, 5 e 6

7, 8 e 9
EPM
Valor de P
Efeito

140d#
(desmame)

18,4ab

18,5a

18,3a

19,5

19,8

16,6

(n= 22)

(n= 22)

(n= 22)

(n= 20)

(n= 22)

(n= 15)

16,2b

15,9b

16,2a

19,8

17,9

15,3

(n= 49)

(n= 49)

(n= 49)

(n= 44)

(n= 48)

(n= 42)

18,0a

17,8a

17,6a

20,6

18,3

17,0

(n= 46)

(n= 46)

(n= 46)

(n= 43)

(n= 45)

(n= 34)

18,6ab

18,2ab

18,3a

20,5

18,5

16,6

(n= 18)

(n= 18)

(n= 18)

(n= 16)

(n= 17)

(n= 13)

0,866

0,827

0,776

0,852

0,785

0,802

0,0100

,0052

0,0193

0,5481

0,2038

0,0679

*

**

*

n.s.

n.s.

n.s.

n.s. P>0,05; * P<0,05; ** P<0,01;
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

A figura 28 permite uma melhor observação da evolução da EGD (mm) das porcas
consoante o seu ciclo reprodutivo, baseado nas informações constadas na tabela 39.

26

EGD (mm)

24

22
20
18
16
14
0
(IA)

21

35
(parque)

85

114
(parto)

140
(desmame)

Dias de gestação
1

23

456

789

Figura 28- Evolução da EGD (mm) em porcas em diferentes ciclos reprodutivos

Para os mesmos tratamentos, diferentes nos de ciclos reprodutivos das porcas,
observa-se na tabela 40, os efeitos na prolificidade. Nesta, apenas o parâmetro “Nmum” não
apresentou diferenças significativas (P>0,05) para os diferentes grupos de porcas. Todos os
outros, “NV”, “NM” e “Ntotal”, apresentaram diferenças (P<0,05). Verifica-se, por ordem
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crescente, que os ciclos de porcas que mais obtiveram NV foram: 1 (12,74), 2 e 3 (13,73), 7,8
e 9 (14,17) e, por fim, com um valor mais elevado, as porcas do 4º, 5º e 6º ciclo (15,02). Pela
comparação múltipla de médias, os “NV” das porcas de 2º e 3º ciclos e das porcas de 7º, 8º
e 9ºciclos foram iguais entre si (13,73 vs 14,17, respetivamente). Estes resultados são iguais
aos das porcas primíparas e de 4ª, 5ª e 6ª barriga. Entre estes últimos grupos referidos, no
entanto, existem diferenças (12,74 e 15,02, respetivamente). Em relação aos NM, as porcas
com maior número de ciclos mostraram ser iguais a todas as outras. As porcas primíparas e
as de 2º e 3º ciclo eram iguais entre si mas diferentes das de 4ª, 5ª e 6ª barriga. O parâmetro
“Ntotal” seguiu a mesma tendência. Observa-se assim que, as porcas no ciclo nº 4, 5 e 6
produziram mais NV e Ntotais mas também as que tiveram mais nados mortos.
Tabela 40- Efeito do ciclo reprodutivo das porcas nos pesos de leitão produzidos.
NV#

NM#

Ntotal 1 #

Nmum

1 (n= 23)

12,74b

0,57b

13,30b

0,52

2 e 3 (n= 48)

13,73ab

0,60b

14,33b

0,71

4, 5 e 6 (n= 46)

15,02a

1,41a

16,43a

0,61

7, 8 e 9 (n=18)

14,17ab

1,33ab

15,5ab

0,25

EPM

0,675

0,277

0,753

0,254

Valor de P

0,0158

0,0019

0,0006

0,638

*

**

***

n.s.

Ciclo

Efeito
1-Ntotal=

(NV+NM)
n.s. P>0,05; * P<0,05; ** P<0,01; *** P< 0,001.
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

Ainda para os mesmos tratamentos, nº de ciclos reprodutivos, analisa-se na tabela 41
os efeitos resultantes destes no consumo de alimento e em outros parâmetros produtivos,
biológicos e económicos.
Quer para o total de alimento consumido ao longo da gestação quer para o consumo
de

alimento/LV,

observam-se diferenças

significativas,

com P<0,001

e

P<0,05,

respetivamente. No entanto, no que diz respeito ao CAl/kg LV, tanto em kg como em custos,
não se verificaram diferenças para nenhum dos tratamentos (P>0,05).
Pela comparação múltipla de médias, e recorrendo ao teste de Tukey, observou-se
que as porcas do 1º ciclo de reprodução e as do 7º, 8º e 9º apresentaram resultado
semelhantes entre si, os quais foram diferentes dos apresentados pelos dois outros grupos
de porcas, 2ª e 3ª barriga e 4ª, 5ª e 6ª,sendo estes dois últimos estatisticamente diferentes
entre si.
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Observa-se que foram as porcas de ciclos intermédios as que ingeriram, em média,
mais alimento (281,1kg), seguidas pelas porcas primíparas e as de maior número de barrigas,
as quais ingeriram cerca de 239,65kg de alimento, em média. Esta hierarquia mantém-se nos
custos do alimento já que este é diretamente proporcional à quantidade de alimento ingerido.
Quer para o CAl/LV quer para os custos do mesmo, verificou-se que as porcas primíparas
eram estatisticamente iguais a todas as outras. No entanto, as porcas de 4º, 5º e 6º ciclo são
iguais às que estão com um maior número de barrigas, sendo que estes 2 grupos são
diferentes das de 2º e 3º ciclos reprodutivos. Assim, por ordem crescente de alimento
consumido por leitão vivo tem-se: porcas de 7º, 8º e 9º ciclo (18,0kg), porcas de 4º, 5º e 6º
ciclo (19,0kg), porcas primíparas (19,3kg) e, por último, e a obter uma menor eficiência, as
porcas de segunda e terceira gestações.

Tabela 41- Efeito de diferentes ciclos reprodutivos das porcas no consumo de alimento (kg e €) e no
custo de leitão produzido
CAlg#

CAl/ LV #

CAl/ kg LV #

Kg1

€

kg

€

kg

€

1 (n= 23)

234,9a

61,01a

19,3a b

5,00ab

13,2

3,43

2 e 3 (n= 48)

287,1b

74,44b

22,1a

5,73a

13,9

3,61

4, 5 e 6 (n= 46)

275,1b

71,35b

19,0b

4,92b

13,5

3,51

7, 8 e 9 (n=18)

244,4a

63,46a

18,0b

4,67b

12,7

3,30

EPM

9,519

2,454

1,315

0,341

0,718

0,186

<0,0001

<0,0001

0,0137

0,0143

0,5027

0,5192

***

***

*

*

n.s.

n.s.

Valor de P
Efeito

n.s. P>0,05; * P<0,05; ** P<0,01; *** P< 0,001.
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

A tabela 42 permite relacionar o ciclo reprodutivo das porcas com o número de leitões
mortos até às 72h. Não foram observados efeitos do nº do ciclo reprodutivo das porcas na
mortalidade dos leitões (P>0,05). Novamente, os valores apresentam uma elevada
variabilidade, o que certamente influencia a análise estatística.
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Tabela 42- Efeito do ciclo reprodutivo na mortalidade dos leitões até às 72h
Ciclo

Total de mortos até 72h

1 (n= 23)

1,4

2 e 3 (n= 48)

0,96

4, 5 e 6 (n= 46)

1,70

7, 8 e 9 (n=18)

1,39

EPM

0,387

Valor de P

0,1897

Efeito

n.s.

n.s. P>0,05;

2.5. Porcas: Magras vs. Médias vs. Gordas, ao parto
Pretendeu-se saber também, utilizando outro arranjo dos animais em estudo, de que
forma é que as porcas que tinham chegado ao parto magras, médias ou gordas, se tinham
comportado ao longo de todo o ciclo, bem como as variações que poderiam ter na EGD até
ao desmame. A tabela 43 permite a visualização da evolução da EGD ao longo de todo o
ciclo, com base na agregação das porcas pela sua EGD ao parto.
Verifica-se que existiram diferenças significativas (P<0,001) entre tratamentos em
todos os períodos de medição. Pela comparação múltipla de médias verificou-se que, à IA e
aos 21 dias de gestação, as porcas magras e médias apresentaram semelhanças na EGD.
Contudo, ao parto, o grupo das porcas magras apresentou valores inferiores ao grupo das
porcas médias. Entre o grupo das porcas médias e das porcas gordas as diferenças existentes
à IA e aos 21 dias mantiveram-se ao parto. Conclui-se que as porcas da classe magras ao
parto já o eram à inseminação, ligeiramente, e não melhoraram a sua condição corporal
durante o período total da gestação, contudo ocorreram melhorias até aos 85 dias. Ao 35º dia
de gestação, as magras aumentaram a sua EGD, em média, tornando-se iguais aos dois
outros grupos, sendo que, no entanto, as médias e as gordas eram diferentes entre si, 15,7mm
e 18,2 mm, respetivamente. Ao dia 85 volta a verificar-se o mesmo comportamento que na
primeira fase (0 aos 21 dias) e depois, no parto. Todas as porcas apresentaram valores
diferentes entre si, resultado óbvio já que foram estas as classes de EGD que se definiram e
analisaram. Ao desmame as porcas magras apresentaram valores de EGD iguais às porcas
médias, com 13,3mm e 14,9mm, respetivamente. O grupo de porcas gordas manteve-se
diferente.
Por ordem crescente de perdas de EGD na lactação temos: porcas magras, que
perderam 0,6mm, porcas médias com uma perda de 1,2 mm e, por fim, as porcas mais gordas,
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com um maior valor de EGD perdido na lactação, 2,8mm. Aparentemente, um maior valor de
EGD ao parto permitiu uma maior mobilização de reservas, o que pode ter efeitos positivos
na produção de leite. Contudo, segundo o estudo de Augusto et al. (2008), as porcas que
chegam ao parto com 23mm de EGD são as mais dispendiosas e menos eficientes, tanto ao
nível da EGD como na produção de leite. Além disso, são também as que mais peso perdem
na lactação.
Tabela 43- Evolução da EGD (mm) em porcas com diferentes intervalos de EGD ao parto
Classes ao parto
0 d#
35d#
114d#
140d#
21d#
85d#
(114 dias)
(IA)
(parque)
(parto)
(desmame)
<15

14,9a

16,0ab

16,0a

15,6a

15,7a

(n= 89)

18,4b

18,2b

18,2b

(n=79)

20,1c

(n=65)

EPM

1,046

0,978

0,917

0,928

0,614

0,895

0,0002

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

***

***

***

***

***

***

(n=8)

15,16,17
(n=35)

>17

Valor de P
Efeito

17,6a

13,9a

18,6a

16,1b

13,3a

15,1a

(n=33)

21,2b

(n=7)

14,9a
(n=31)

17,3b

*** P< 0,001.
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

A tabela 44 permite observar os efeitos das diferentes medidas de espessura de
gordura dorsal ao parto nos parâmetros produtivos das porcas, não se tendo verificado
diferenças significativas (P>0,05) em qualquer das variáveis estudadas, ou seja, neste caso,
a EGD ao parto não influenciou o nº de NV, NM, Ntotal nem Nmum. No entanto, apesar de
não suportado estatisticamente, vale a pena observar que são as porcas com uma EGD
intermédia, as que produziram, em termos numéricos, um maior número de nascidos vivos e
as de maior EGD as que produziram menos.
Tabela 44- Efeito da EGD das porcas ao parto nos parâmetros produtivos.
Classes ao parto

NV

NM

Ntotal

Nmum

<15

14,4

1,0

15,4

1,0

14,9

1,2

16,1

0,6

(n=89)

13,8

0,9

14,7

0,6

EPM

1,034

0,209

1,18

0,384

Valor de P

0,1808

0,4244

0,1114

0,5715

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

(n=8)

15,16,17
(n=35)

>17

Efeito
2-Ntotal=

(NV+NM); n.s. P>0,05;
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Relativamente aos pesos dos leitões obtidos por porcas de diferentes EGD ao parto,
a tabela 45 permite observar que, para a maioria dos parâmetros observados, não se
encontraram diferenças (P>0,05). Apenas se verifica um parâmetro com diferenças entre os
tratamentos, o PT(V+M) (P<0,05). Pela comparação múltipla de médias observa-se que, neste
caso, as porcas magras obtiveram pesos de leitões iguais às restantes porcas, sendo as
outras duas classes diferentes entre si. Neste estudo, as porcas com EGD intermédia ao parto
obtiveram maior peso total de leitões (vivos + mortos), seguidas pelas porcas mais magras e
por, fim, as mais gordas, com 22,69kg, 22,44kg e 20,95kg, respetivamente.

Tabela 45- Efeito da EGD das porcas ao parto nos pesos de leitão produzidos
PTV1

PTM2

PTV+M3#

Pmed4V

PminV 5

PmaxV 6

21,38

1,06

22,44ab

1,49

0,98

1,96

21,31

1,38

22,69b

1,45

0,87

1,99

(n=89)

19,94

1,01

20,95a

1,46

0,91

1,96

EPM

1,19

0,491

1,201

0,090

0,114

0,091

0,0910

0,4169

0,0295

0,9046

0,6449

0,7773

n.s.

n.s.

*

n.s.

n.s.

n.s.

Classes ao parto
<15
(n= 8)

15,16,17
(n= 35)

>17

Valor de P
Efeito
1

Peso total dos nascidos vivos; 2 Peso total dos nascidos mortos; 3 Peso total dos nascidos vivos +
mortos; 4 Peso médio dos nascidos vivos; 5 Peso mínimo dos nascidos vivos; 6 Peso máximo dos
nascidos vivos
n.s. P>0,05; * P<0,05;
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

2.6. Método de avaliação da condição corporal: Visual vs. Ecográfico

Além das análises já efetuadas decidiu-se ainda avaliar a correlação entre a condição
corporal avaliada pelo método visual comparativamente à avaliação ecográfica (EGD). Tal
como mencionado na bibliografia (Fitzgerald & Stalder, 2009; Reese, 1999), a avaliação da
condição corporal pelo método visual é muito subjetiva, já que varia com os animais (ex., linha
genética) e com os operadores/observadores. Decidiu-se, e como conclusão da análise
estatística, verificar a média da classificação da C.C. avaliada por 3 operadores (método
visual) para cada idade, tamanho e condição corporal das porcas. Além disso, compararamse também as avaliações/classificações com a EGD apresentada pelas porcas nessa mesma
altura, permitindo verificar o ajustamento entre os dois tipos de medições da condição
corporal, método visual e método ecográfico. Nas tabelas 46 e 47 utilizam-se as siglas O1,
O2, O3 e MO para designar os operadores 1, 2 e 3, bem como a média dos operadores.
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A tabela 46 mostra a avaliação da EGD medida nas porcas e a avaliação da condição
corporal (método visual) realizada por 3 operadores diferentes. Tal como a EGD, todos os
operadores, determinaram diferenças entre os grupos de porcas (P<0,05). Pela análise de
variância observa-se que, tal como referido anteriormente, existem diferenças entre a média
da EGD de porcas primíparas e multíparas, 19,4 e 17,2mm, respetivamente. Também a
avaliação média dos 3 observadores permitiu descriminar as porcas primíparas das
multíparas, com valores de 3,8 e 3,3, respetivamente.

Tabela 46- Correspondência entre a EGD e a avaliação da c.c. pelo método visual para porcas com
diferentes idades.
EGD (mm)
O1 (1-5)
O2 (1-5)
O3 (1-5)
MO
Primíparas

3,8

3,6

3,9

3,8

(n=39)

(n=39)

(n=19)

(n=39)

3,3

3,3

3,4

3,3

(n=150)

(n=150)

(n=102)

(n=150)

0,654

0,155

0,119

0,116

0,108

0,0019

0,0036

0,0273

0,0001

0,0004

**

**

*

***

***

19,4

(n=39)

Multíparas

17,2

(n=147)

EPM
Valor de P
Efeito

* P<0,05; ** P<0,01; *** P< 0,001.

Com as mesmas variáveis em análise, decidiu-se analisar se as diferenças anteriores
se verificavam quando se dividiam as porcas multíparas em pequenas (M1) e grandes (M2),
correspondendo a uma diferenciação das porcas por idade e por tamanho, tal como mostra a
tabela 47.
Verificou-se que todas as análises obtiveram diferenças significativas, sendo que, além
da diferença anteriormente mencionada na EGD, resultaram também diferenças nas
avaliações da condição corporal, pelo método visual, nos diferentes tratamentos (P<0,05).
Pela comparação múltipla de médias observa-se que nenhum operador avaliou da mesma
forma as porcas. No caso do primeiro, as porcas M1 eram iguais aos outros dois grupos,
sendo esses diferentes entre si. O Operador 2, pelo contrário, avaliou as porcas M2 como
iguais a todas as outras, sendo que as primíparas diferem das M1. Isto demonstra que este
operador separou as porcas consoante o seu tamanho, já que as porcas M1, apesar de
multíparas, ainda são porcas pequenas. O terceiro avaliador considerou as porcas primíparas
diferentes das outras duas, as M, as quais considerou iguais entre si, demonstrando assim
que este observador conseguiu distinguir as porcas jovens das porcas multíparas, tal como
verificado pela média dos observadores. Parece haver uma variabilidade neste tipo de
avaliação.
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Tabela 47- Correspondência entre a EGD e a avaliação da c.c. pelo método visual para porcas com
diferentes idades e tamanhos.
EGD (mm)
O1 (1-5)
O2 (1-5)
O3 (1-5)
MO
Primíparas

3,8a

3,6a

3,9a

(n=39)

(n=39)

(n=19)

3,3ab

2,8b

3,2b

(n=18)

(n=18)

(n=6)

3,4b

3,3ab

3,4b

(n=132)

(n=132)

(n=96)

1,152

0,277

0,207

0,207

0,191

0,0017

0,0140

0,0071

0,0003

0,0006

**

*

**

***

***

19,4a

(n=39)

Multíparas 1
(n=18)

Multíparas 2

15,2b
17,3b

(n=129)

EPM
Valor de P
Efeito

3,8a
3,1b
3,4b

* P<0,05; ** P<0,01; *** P< 0,001.
# Em cada parâmetro, índices com letra diferente correspondem a valores estatisticamente diferent es
(P<0.05). Comparação múltipla de médias efetuada pelo teste de Tukey.

Após a análise anterior, decidiu-se verificar qual a correlação existente entre a
condição corporal avaliada por cada operador e a EGD apresentada pela porca (figura 29 e
30). É possível, portanto, observar as diferentes correlações obtidas pelos vários operadores
entre a avaliação da C.C. pelo método visual e a EGD medida com o Lean-Meater

®

da Renco

©

Corporation . Verificaram-se diferentes correlações e coeficientes de determinação (R2) para
cada um dos operadores. O valor R2 mais elevado significa uma melhor relação entre a
condição corporal avaliada pelo método visual e a EGD. Confirma-se que o operador 3 é o
que melhor relaciona a C.C. pelo método visual com a EGD das porcas observadas.
É possível também observar uma reta de regressão em cada um dos operadores e
uma com a média dos três, sendo que, de forma a melhor avaliar as porcas, se aconselha a
utilização da reta de regressão gerada pela avaliação do operador 3, a que possui uma maior
correlação com a EGD (R2= 0,36), valor bastante superior ao obtido por M. G. Young et al.
(2001) (R2= 0,19).
No entanto, quando se avalia uma porca com a condição corporal 3 (método visual) à
IA, tal como afirma Heugten (2000), é a reta de regressão do operador 1 a que mais se
aproxima do valor de EGD indicado no estudo como correspondente, 17mm.
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Operador 1 (O1)

Operador 2 (O2)

Operador 3 (O3)

N. Obs = 186

N. Obs = 186

N.Obs = 119

Reta de regressão:
ECG = 10,11972 + 2,0133416 O1

Reta de regressão:
ECG = 10,199935 + 2,012065 O2

Reta de regressão:
ECG = 6,0031898 + 3,2923568 O3

Correlação: R 2=0,23

Correlação: R 2= 0,15

Correlação: R 2 = 0,36

Figura 29- Correlações entre a EGD e a avaliação da condição corporal pelo método visual (1) *.

*

Elipse representa 95% das observações
N. Obs = 186

Reta de regressão: ECG = 6,6254551 + 3,0010148 CC (1-5)
Correlação: R2 = 0,30

Figura 30- Correlação entre a EGD e a avaliação da condição corporal pelo método visual (2) *.
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3.

Conclusões

Do estudo efetuado apresentamos em seguida uma súmula dos aspetos mais
relevantes:


Os planos alimentares permitiram um ajustamento da EGD nas fêmeas, em função da
idade e do tamanho, e uma diminuição na variação entre as mesmas. Contudo, tal não
se verificou quando as porcas foram divididas por grupos de condição corporal.



O aumento da idade e do tamanho das porcas implicou uma menor mobilização das
reservas corporais (EGD).



As porcas de segundo e terceiro partos apresentaram valores mais baixos de
espessura de gordura dorsal durante todo o ciclo.



O ajustamento alimentar não afetou a EGD nos primeiros 35 dias de gestação, no
entanto, dessa fase ao parto notou-se uma melhoria na EGD das fêmeas. Apesar disso,
apenas as porcas médias chegaram à EGD ideal ao parto.



As porcas multíparas chegaram ao parto com a EGD aconselhada, no entanto, as
primíparas ficaram ligeiramente acima do valor ideal.



Tanto as porcas primíparas como as multíparas aumentaram a espessura de gordura
dorsal até ao parto, sendo que depois, na lactação, este valor apresentou um
decréscimo.



As porcas que chegaram mais gordas ao parto (>17mm) foram as que mais EGD
perderam na lactação, ao contrário das que chegaram magras (<15mm), que foram as
que menores perdas apresentaram.



Na lactação, todas as porcas tiveram uma redução na EGD, tal como esperado, sendo
que foram as primíparas as que maiores perdas apresentaram.



Tal como esperado, as porcas multíparas tiveram maior produtividade que as
primíparas;



Apesar das porcas de 4º,5º e 6º ciclos terem produzido mais leitões nascidos vivos e
nascidos totais, foram, também, as que mais nados mortos tiveram.



As ninhadas provenientes das multíparas foram as mais pesadas, no entanto, o peso
médio de cada leitão não variou;



Entre as porcas de primeiro parto e as multíparas de maior tamanho (M2), existe uma
diferença de 2,2 leitões totais (vivos e mortos) por ninhada. As multíparas
apresentaram maiores valores nos parâmetros “peso total dos vivos” e “peso total dos
vivos e mortos”, quando comparadas com as porcas primíparas.
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No nosso trabalho não se verificaram diferenças no número de NV, NM nem Nmum
para as diferentes condições corporais das porcas ao parto. No entanto, foram as
porcas médias as que produziram maior peso total de leitões (vivos e mortos).



Não foram notadas diferenças significativas no consumo alimentar por leitão vivo entre
as porcas primíparas e multíparas, sendo que, no entanto, foram as segundas as que
mais LV produziram bem como mais peso total dos leitões por ninhada.



As porcas com maior número de ciclos são as que menos alimento consomem por
leitão vivo, contrariamente às de 2º e 3º ciclos, onde se observou maior ingestão.



Os leitões provenientes de porcas magras ao parto ficaram mais dispendiosos em
termos de alimentação da sua progenitora, seguidos dos leitões filhos de porcas
médias e, por fim, das gordas.



Não se verificaram diferenças na produtividade entre porcas que se encontravam
gordas, médias e magras, aos 35 dias, tanto em termos de quantidade como de peso
de leitões.



A mortalidade às 72h não foi afetada por nenhum tratamento estudado.



Relativamente às avaliações da condição corporal realizadas de forma visual e com o
medidor de gordura dorsal, observaram-se diferenças entre os três operadores e uma
correlação limitada entre os dois sistemas de avaliação da condição corporal.
O estudo efetuado permitiu concluir que os planos alimentares praticados

corresponderam aos objetivos pretendidos. Contudo, observou-se uma perda de espessura
de gordura dorsal entre os 85 dias e o parto. Estes resultados perspetivam a necessidade de
ensaios adicionais. Além disso, e de forma a poder potenciar trabalhos neste tema, aconselhase a obtenção de um maior número de observações por plano alimentar, a recolha de dados
relativos ao consumo de alimento durante a lactação das porcas, a realização de pesagens
das mesmas, aos diferentes dias de gestação e, se possível, um acompanhamento destas ao
longo de um maior número de ciclos reprodutivos.
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Tratamentos
2

Inicialmente
analisaramse apenas 2
grupos de
animais,
dividindo as
porcas por
idade:
primíparas e
multíparas.

3
Decidiu-se
ampliar os
grupos para
três, dividindo
as porcas
multíparas
consoante o
seu tamanho
corporal,
multíparas
pequenas e
multíparas
grandes.

P
P

M1

15
De forma a
verificar como
se podiam criar
mais
conjugações,
dividiu-se as
porcas pelos
seus planos
alimentares,
consoante a
idade, o
tamanho e a
condição
corporal.

12

Tendo com
conta que nos
planos
correspondent
es a porcas
P1, P2 e M21
não existiam
representaçõe
s, decidiu-se
eliminar esses
dois grupos.

P1
P2
P3
P4
P5
M11
M12

P3
P4
P5
M11
M12

P3
P4
P5
M11
M12

M13

M13

M13

M14
M15

M14
M15

M14
M15

M22

M22

M21
M22

M23

M23

M23

M24

M24

M25

M25

M24
M25

M21
M
M2

8
12 Grupos ainda eram
demasiados, já que se
queria testar cada um
deles para bastantes
variáveis. Decidiu-se, após
observação dos dados,
juntar as porcas, dentro de
cada tamanho, com
condições corporais
semelhantes, “magras”,
“médias” e “gordas”,
baseando-se esta
designação na aglutinação
de medidas de EGD,
<15mm, 15 a 17 e >17mm,
respetivamente.

5
Dado que
alguns grupos
ainda possuíam
poucas
observações,
testou-se a
agregação de
porcas, ainda
consoante a
condição
corporal, mas
sem o fator
tamanho.

P3
P4
P5
M11
M12
M21
M22

3
Por fim, e de
forma a verificar
de que forma a
as variáveis são
afetadas pela
condição
corporal,
apenas,
independenteme
nte da idade e
tamanho,
chegou-se aos 3
grupos
seguintes.
M11
M12
M21
M22
P3
M13
M23

M13
M23

M14
M15
M24
M25

P4
P5
M14
M15
M24
M25

