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Resumo 
Este trabalho assenta na análise da performance reprodutiva de porcas numa 

exploração, em regime intensivo de ciclo fechado, na qual realizei o estágio 

profissional durante um ano. 

Os dados foram fornecidos pela empresa, referentes ao período de 2002 a 2016, e 

permitiram obter os resultados médios para os parâmetros em estudo, número de 

leitões nascidos totais (Nt), vivos (Nv), mortos (Nm), mumificados (Mu) e duração da 

gestação segundo os factores genética, paridade e ano de parto. 

Verificou-se que a exploração apresenta resultados muito próximos dos praticados na 

Europa e acompanha a tendência no aumento dos nados totais e um bom panorama 

nos seus resultados de prolificidade e produtividade. A exploração apresenta valores 

médios de 13,2 nados totais e 12,2 nados vivos muito próximos aos resultados do 

Reino Unido de 14,2 nados totais e 13.2 nados vivos. 

Após análise estatistica verificou-se a influência das condicionantes, linha genética, 

paridade e ano de parto, sobre os parâmetros em estudo. 

Palavras: chave: Prolificidade, Genética, Paridade, Ano de Parto. 
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Abstract 
This work is based on the analysis of the reproductive performance, of sows in an 

intensive closed cycle pig farm, in which I completed the professional internship for a 

year. 

The data were provided by the company, for the period from 2002 to 2016, and allowed 

to obtain the average results for the parameters under study, total number of piglets 

born (Nt), live (Nv), dead (Nm), mummified (Mu) and duration of gestation according to 

genetic factors, parity and farrowing year. 

It was found that the farm shows results very close to those of European pig prodution 

and follows the trend in the increase of the results and a good panorama of prolificacy 

and productivity. The holding shows average values of 13.2 total born and 12.2 born 

alive, very close to the United Kingdom results of 14.2 total born and 13.2 born alive. 

After statistical analysis, we verified the influence of the conditioners, genetic line, 

parity and year of delivery, on the parameters under study. 

Key words: Prolificity, Genetics, Parity, Farrowing Year. 
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1.2. Introdução 

Numa exploração, a reprodução é uma das características mais importantes influenciando a 

eficiência e produtividade desta. Note-se que hoje em dia as porcas passam cerca de 90% do 

seu tempo prenhas ou lactantes. Podemos assim avaliar a eficiência reprodutiva através da 

prolificidade e do número de leitões desmamados por porca/ano, ou seja, através da 

produtividade numérica (Almeida, 2008). A puberdade, o ciclo éstrico, a sazonalidade, entre 

outros, são factores que afectam o tamanho da ninhada e, consequentemente, a prolificidade 

e produtividade numérica da exploração. 

Puberdade  

A puberdade é definida, como o período em que os animais se tornam capazes para se 

reproduzirem, com a capacitação dos gâmetas sexuais e sua libertação, exibição do 

comportamento sexual (Ashworth, 2006) e com um aumento da produção de hormonas 

esteróides pelas gónadas (Alvarenga et al, 2011). Diz-se que a porca entra na puberdade 

quando apresenta o primeiro cio e, por conseguinte a primeira ovulação (Monteiro, 1999). 

Para Ashworth (2006), a puberdade é desencadeada por mudanças neurais e fisiológicas, 

mais concretamente com a redução da actividade dos mecanismos neurais inibitórios do 

sistema nervoso central, com a diminuição na acção do feedback negativo exercido pelas 

hormonas ováricas. Estas mudanças activam a libertação de GnRH pulsátil, a secreção de LH 

episódica e consequentemente estimulam a actividade dos ovários. As mudanças que 

acontecem no padrão de secreção das gonadotrofinas reflectem, em parte as mudanças 

ocorridas ao nível da maturação dos mecanismos de retroacção do sistema nervoso central-

hipófise-gónadas. A expressão do mecanismo de retroacção do estrogénio é essencial para o 

início da actividade dos ovários, uma vez que desencadeia a libertação de LH, que por sua vez 

é responsável pela ovulação (Elsaesser, 1982). 

Para Elsaesser (1982) o crescimento dos folículos terciários ou antrais poderá representar o 

momento, em que estes se tornam sensíveis às gonadotrofinas, através do desenvolvimento 

de receptores de gonadotrofinas nos ovários, que permite o controlo do desenvolvimento 

folicular pela hipófise.  

A puberdade é influenciada por diversos factores, entre os quais se destacam a idade, peso 

e taxa de crescimento que por sua vez se correlacionam com nutrição, genética, meio 

envolvente e ambiente social (Elsaesser, 1982). 

Ciclo éstrico 

Após a puberdade, a vida reprodutiva das fêmeas inicia-se com o seu primeiro cio, 

detectado através do comportamento. As porcas demonstram inquietação, reflexo de 

imobilização, aceitação de monta, descargas mucosas ocasionais e vulva edemaciada e 

hiperémica (Anderson,2003; Hafez e Hafez, 2004; Reis,2011).  

É através do cio que temos conhecimento do início do ciclo éstrico, considerando-se como 

dia 0 aquele em que são detectados os sinais de cio. O ciclo éstrico tem uma duração média de 
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21 dias e divide-se em duas fases: lútea (5 até 16 dias após estro) e folicular (do dia 17 de um 

ciclo até ao dia 4 do próximo ciclo) (Ashworth, 2006). Para Alvarenga et al (2011), o ciclo 

éstrico pode ser dividido em quatro fases diferentes, proestro, estro, metaestro e diestro, 

sendo que os dois primeiros constituem a fase folicular e os dois últimos a fase lútea, 

respectivamente. 

O proestro dura sensivelmente 3 dias, durante os quais ocorre o crescimento e maturação 

dos folículos sob a acção da FSH. Durante o processo de desenvolvimento os folículos iniciam a 

produção de estrogénio. Sendo esta hormona importante para que a ovulação aconteça, uma 

vez estimula os centros hipotalâmicos e através do mecanismo de retroacção positiva provoca 

uma descarga repentina de LH, e consequentemente a ovulação, entrando já na fase do estro 

onde surge a manifestação do cio e, onde a porca apresenta os comportamentos já descritos 

anteriormente. O metaestro inicia-se após a ovulação, com a diminuição do nível de 

estrogénio em circulação, os corpos hemorrágicos evoluem para corpos lúteos através da 

acção da LH, e iniciam a produção de progesterona, decorrendo esta fase em cerca de 2 dias. O 

diestro é a fase mais longa, aproximadamente 14 dias, e inicia-se quando a progesterona 

atinge o seu limite, e vai desencadear o mecanismo de retroacção negativa que inibe a 

secreção de FSH e LH pela hipófise (figura 1). Se ocorrer a fertilização dos oócitos, os corpos 

lúteos continuarão durante a gestação, caso contrário o endométrio irá produzir 

prostaglandina F2α que provocará a lise dos corpos lúteos, e consequentemente o início de 

um novo ciclo éstrico (Alvarenga et al., 2011). 

 

Figura 1 - Esquema hormonal do ciclo éstrico em mamíferos (Alvarenga et al., 2011) 

No final da fase lútea e início da fase folicular existem cerca de 50 folículos pequenos, com 

aproximadamente 2 a 5 mm, dos quais apenas 10 a 20 atingem o tamanho pré-ovulatório, 

aproximadamente 8 a 11 mm, ocorrendo a seleção dos folículos ovulatórios entre os dias 14 a 

16 do ciclo (Ashworth, 2006). 

A fase folicular inicia-se durante a vida fetal com a formação de uma reserva de folículos 

primordiais, mas o recrutamento só se inicia na puberdade, apenas uma pequena parte destes 

atinge a maturação e ficam capacitados para posterior fecundação, e prolonga-se durante a 

vida produtiva da porca. A foliculogénese tem uma duração aproximada de 103 dias, 

subdividindo-se em duas fases, uma de crescimento muito lento dos folículos pré-antrais 

durante 84 dias, e independente das gonadotrofinas. A outra, de crescimento mais rápido dos 

folículos antrais, durante 19 dias, cujo crescimento, recrutamento e seleção dependem da 

acção da FSH e LH. A FSH influencia sobretudo a camada granulosa dos folículos, estimulando a 

sua divisão e produção de fluido folicular, promovendo também o desenvolvimento de 
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receptores para a LH, aumentando a sua sensibilidade para com esta hormona, sendo 

importante principalmente para o processo de luteinização que ocorre após a ovulação, 

induzida pelo pico pré-ovulatório de LH (Monteiro, 1999). 

Durante a fase lútea ocorre o crescimento e proliferação dos corpos lúteos, provocando o 

aumento da concentração de progesterona sérica, que se mantem alta até ao dia 16 do ciclo, 

após o qual se verifica a regressão dos corpos lúteos, provocada pela prostaglandina F2α 

libertada pelo útero para a veia útero-ovárica. Estes passam à forma de tecido cicatricial 

denominado de corpo albicans, desprovido de actividade hormonal, e consequentemente 

resulta o declínio da concentração de progesterona (Anderson, 2003). 

A ovulação reside na libertação de vários oócitos, depois da ruptura dos folículos de Graaf, 

que ocorre entre as 38 a 42 horas depois do início do cio, e dura sensivelmente 3,8 horas 

(Hafez e Hafez, 2004). O número de oócitos libertados, em média 10 a 24, varia conforme a 

idade, ordem de parto e nutrição (Almeida, 2008). 

O crescimento, a maturação, a ovulação e a luteinização dos folículos são processos que 

estão dependentes das hormonas FSH e LH, quanto à sua secreção, concentração e proporção 

em padrões adequados, mas não só, também dependem de outros factores intraovarianos e 

intrafoliculares como, o factor de crescimento semelhante à insulina (IGF), factor de 

transformação do crescimento- β (TGF-β), factores de crescimento de fibroblastos (FGF) e 

factor de crescimento epidérmico (EGF) (Anderson, 2003) 

Sazonalidade 

As porcas são fêmeas poliéstricas contínuas, sendo os ciclos éstricos interrompidos apenas 

pelo período de anestro, quando se encontram gestantes e em lactação, pelo que não é 

influenciado pelo fotoperíodo. Porém, tem-se verificado sazonalidade em aspectos concretos 

ligados a vida reprodutiva, como a idade em que entram na puberdade, a diminuição das 

performances produtivas, nomeadamente o aumento do intervalo desmame-concepção, a 

mortalidade embrionária e a diminuição da taxa de ovulação (Almeida, 1999; Ashworth, 2006; 

Silva, 2008). 

Existem vários estudos que suportam estes factos, tais como o estudo, referido por Silva 

(2008) e realizado por Monteiro em 1999, que nos permite concluir que existe de facto uma 

influência do fotoperíodo nas performances reprodutivas dos animais. Estudos como o 

realizado por Martinat-Botte et al (1981) que relaciona as variações no tamanho das ninhadas 

com a variação sazonal da taxa de ovulação e da mortalidade embrionária. Já Armstrong et al. 

(1986), estudaram os níveis de GnRH no hipotálamo e de LH na hipófise, que se mostraram 

inferiores em porcas desmamadas nos meses de Verão comparativamente com as 

desmamadas nos meses de Inverno, bem como um menor número de folículos ovulatóricos no 

Verão. Love et al (1993) sugerem falhas no reconhecimento da gestação pelo organismo 

materno, relacionadas com o fotoperíodo, fenómeno que ocorre por volta do 11º/ 12º dia de 

gestação. Feito através dos níveis de estrogénio produzido pelos conceptos, e que permite a 

manutenção dos níveis de progesterona no sangue, necessários para prevenir a luteólise dos 

corpos lúteos e consequentemente a manutenção da gestação (Alvarenga et al 2011). 



5 
 

Manget (1985) atribui estas variações sazonais das perfomances reprodutivas como sendo 

vestígios genéticos de um ciclo reprodutivo dependente do fotoperíodo, vivenciado pelos seus 

ancestrais e que ainda hoje é presenciado nos porcos selvagens (Monteiro, 1999). 

1.3. Gestação  

A duração média da gestação em suínos é de 114 dias (± 4 dias) dependendo da raça, 

tamanho da ninhada e estação do ano (Ashworth, 2006). Vários autores dividem-na em 3 

fases: zigoto, embrionária e fetal. A fertilização ocorre na ampola do oviduto e dá início à fase 

de zigoto, caracterizada pelo desenvolvimento, crescimento, migração e distribuição dos 

zigotos nos cornos uterinos. Os blastocistos sofrem uma transformação física alterando a sua 

forma arredondada para uma mais alongada, com a qual se implantam e iniciam a fase 

embrionária. Durante esta fase formam-se os tecidos, órgãos e os sistemas mais importantes, 

como o sistema cardiovascular. Na fase fetal ocorre a diferenciação e desenvolvimento dos 

tecidos, órgãos e sistemas já formados, promovendo o crescimento e maturação dos fetos 

(Alvarenga et al., 2011). 

O diagnóstico de gestação pode ser feito com recurso à ecografia a partir do 21º dia de 

gestação (Sena, 2011). Considero, pessoalmente pela experiencia vivida e adquirida durante o 

estágio, que é difícil visualizar os embriões com esta idade, sendo necessário ter bastante 

experiência e conhecimento. Por isso a maioria das explorações realiza a ecografia aos 28 dias, 

obtendo melhores resultados, antes das porcas passarem para a gestação em grupo. 

Segundo Ashworth (2006) o factor mais importante que desencadeia o início do parto é a 

concentração de progesterona em circulação, quando esta baixa até um determinado nível o 

parto é provocado, mas se os níveis desta hormona não se alterarem, apesar de haver 

mudanças ao nível das outras hormonas associadas ao parto, este não se inicia. 

Quando o parto está iminente podemos observar alguns sinais físicos, tais como 

tumefacção da vulva, secreção e libertação esporádica de leite, causada pela elevada 

concentração de ocitocina no sangue (Ashworth, 2006).  

 

Tamanho da ninhada e perdas embrionárias 

O tamanho da ninhada pode ser definido como o número total de leitões nascidos. Este é o 

resultado da combinação entre todos os eventos que ocorrem desde a ovulação até ao parto, 

ou seja, do número de óvulos libertados, da taxa de fertilização e da sobrevivência 

embrionária. O tamanho da ninhada é influenciado por vários factores, principalmente a raça 

dos animais, a ordem de parto, o intervalo entre partos, ano e estação e múltiplos outros 

factores de maneio do animal. O progresso genético para o tamanho da ninhada é obtido a 

longo prazo, pois este parâmetro apresenta baixa heritabilidade, mas também porque durante 

muito tempo as características reprodutivas terem sido postas em segundo plano (Alves, 2007;  

Anrain, 2011). Contudo, assistiu-se nos últimos anos a uma intensidade de selecção muito 

elevada para este parâmetro, o que levou a aumentos muito grandes com múltiplas 
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consequências na gestão das explorações e na sua produtividade, principalmente no número 

de leitões desmamados, bastante inferior ao número de leitões nascidos vivos.  

Os programas de melhoramento genético, focam principalmente nas características 

produtivas e reprodutivas, descuidando outras igualmente importantes para a prolificidade, 

como a capacidade uterina e nutrição, que permitem um desenvolvimento embrionário 

adequado resultando em leitões com um tamanho e peso adequado e desejável (Anrain, 

2011). 

A maioria das perdas embrionárias verifica-se no primeiro mês de gestação, sendo a 

segunda semana o período mais crítico, uma vez que é nesta fase que que ocorre a 

implantação dos conceptos. Existem vários factores que influenciam a mortalidade 

embrionária, sejam externos como a nutrição e meio envolvente, ou internos como a taxa de 

ovulação, a qualidade dos oócitos, a sincronização do desenvolvimento e função do embrião e 

o ambiente uterino (Ashworth, 2006). Sena (2011), citando Omtvedt et al. (1971), salienta a 

influência negativa da temperatura ambiente e corporal no sucesso da implantação, bem 

como as situações de stress e de lesões locomotoras. 

A mortalidade dos leitões constitui um factor limitante para a produtividade das 

explorações, quer do ponto de vista económico quer na performance das porcas, e também 

provoca um desgaste emocional no produtor. A taxa de mortalidade inclui os leitões nascidos 

mumificados, mortos e os vivos que morrem durante a amamentação (Crooks et al., 1993; Le 

Dividich e Rooke, 2006; Baxter et al., 2008). 

 

Figura 2 - Distribuição da mortalidade dos leitões entre o período de fecundação e desmame (Monteiro, 1999) 

Os leitões mumificados resultam do processo de mumificação, que acontece com os 

leitões que morrem dentro do útero após o início da ossificação do esqueleto. Charneca (2010) 

refere que os valores considerados aceitáveis para o número de leitões nascidos mumificados 

variam entre os 0,2 e 0,84. A mumificação pode ser causada por doenças infecciosas, como o 

caso da parvovirose, pelo aumento do tamanho das ninhadas e consequente redução do 

espaço uterino, pela ordem de parto, entre outros factores. As porcas primíparas e multíparas 

com mais de cinco partos apresentam maior incidência de mumificados. Também a 
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temperatura ambiente e a existência de micotoxinas têm efeitos nocivos e aumentam o 

número de leitões mumificados (Wu et al., 1988; Zaleski e Hacker, 1993; Mengeling et al., 

2000; Long, 2001; Borges et al., 2005). 

São considerados nados mortos, os leitões que são normais mas que morrem antes ou 

durante o parto. Muitas vezes estes leitões são mal identificados, devido à dificuldade na 

distinção através dos sinais externos, entre os leitões que efectivamente nascem mortos e 

aqueles que morrem pouco tempo depois de terem nascido. Os leitões podem morrer antes 

do parto ou durante o parto. A maioria das mortes ocorre durante parto, e tem como principal 

causa a asfixia, quer por dano ou ruptura do cordão umbilical ou por oclusão e desligamento 

prematuro da placenta. Há uma maior incidência de nados mortos em partos prolongados e 

em ninhadas maiores, pelo que uma correcta vigilância e assistência no parto é uma forma de 

melhorar e diminuir a incidência de nados mortos (English e Morrison, 1984; Lúcia et al., 2002; 

Le Cozler et al., 2002; Borges et al., 2005; Canario, 2006; Ledividich e Rooke, 2006). 

1.4. Prolificidade  

A prolificidade é um parâmetro reprodutivo de grande interesse económico, já que pode 

ser utilizada para avaliar e melhorar a produtividade nas explorações e depende, entre outros, 

de factores como linha genética, paridade, estação do ano. No caso concreto de explorações 

suinícolas, esta considera os leitões nascidos por porca parida, isto é, o número de leitões por 

parto. A prolificidade média da exploração, é assim igual ao número de leitões nascidos a 

dividir pelo número de porcas paridas (Almeida, 2008).  

Monteiro, em 1999 refere-se a produtividade numérica como uma ferramenta com a qual 

podemos fazer uma avaliação económica relativa ao retorno que cada animal dá à exploração. 

Apresenta-a sob a forma de uma equação matemática (figura 3) composta pela taxa de 

prolificidade (Tp), taxa de mortalidade do parto ao desmame (Tm), intervalo entre partos (I), 

duração da gestação (G), duração da lactação (L) e duração do intervalo entre o desmame e a 

fecundação (idf). 

 

Figura 3 - Fórmula matemática para o cálculo da produtividade numérica (Monteiro, 1999). 

Segundo Monteiro (1999), a prolificidade depende da taxa de ovulação, da taxa de 

fecundação, da mortalidade pré-natal e da capacidade uterina, pelo que é através destes 

componentes que conseguimos melhorar o seu valor nas explorações, mas tendo em 

consideração que estas não contribuem de maneira proporcional, uma vez que são 

influenciadas por diversos factores. É através de programas de melhoramento genético dos 

diferentes componentes que conseguimos trabalhar a prolificidade, ou seja aumentar o 

tamanho das ninhadas.  
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Figura 4 - Relação entre taxa de ovulação e sobrevivência embrionária (Monteiro, 1999). 

A taxa de ovulação é afectada pela idade, número de partos, raça, estação e maneio. Como 

podemos observar na figura 5, com o aumento da idade o número de corpos lúteos 

aumentam, porém o número de leitões nascidos mortos também aumenta o que ocasiona um 

número de leitões nascidos vivos estabilizando a partir do 4º parto e decrescente a partir do 

6º/ 7º partos, implicando perdas de produtividade (Anderson, 2003). 

 

Figura 5 - Influencia da ordem de parto no desempenho reprodutivo (Anderson, 2003). 

A mortalidade pré-natal pode ser dividida em embrionária, quando ocorre antes do 30º dia 

de gestação, ou fetal quando acontece depois. Podemos estimar a taxa de mortalidade 

relacionando o número de embriões e a taxa de ovulação. Dos diversos factores que 

influenciam a mortalidade pré-natal destacam-se a raça, temperatura ambiente elevada, a 

presença de doença, o estado do útero à cobrição e a nutrição (Monteiro, 1999). 

Com a hiper-prolificidade das raças, cada vez mais utilizadas pelos produtores, vários 

autores alertam para outros componentes que afectam a prolificidade e que se correlacionam 
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com a mortalidade pré-natal. Destaca-se a capacidade uterina, não se definindo esta apenas 

como o espaço físico do útero, mas também com a capacidade de organizar, nutrir e suportar 

os conceptos durante o desenvolvimento da gestação, que varia com a paridade, genótipo e 

raça (Ashworth, 2006). 

Um estudo realizado por Rampacek et al. em 1975, citado por Monteiro (1999), refere que 

existe competição entre os embriões no meio intra-uterino. Wu et al. (1989) verificaram uma 

mortalidade de 8%, ao 50º dia de gestação, causada pela restrição do espaço disponível para 

os embriões. Num outro estudo realizado em 1988, os mesmos autores relacionam a 

ocorrência de mumificação como comprimento uterino, tamanho da ninhada e a duração da 

gestação, atribuindo um valor de 12% de mumificação devida a estes factores, e apontam 

ainda o espaço uterino, a sobrepopulação, a nutrição materna, as variações térmicas e as 

limitações no fluxo sanguíneo como as principais causas da mortalidade embrionária. 

Em 2011 Rehfeldt et al,. realizaram um estudo onde relacionam a capacidade uterina com a 

capacidade da placenta, justificando que a placenta é responsável pelas trocas gasosas e 

nutrição dos leitões e por isso essencial para o seu desenvolvimento. Apoiando estas 

conclusões Dantzer e Winther (2001), afirmam que uma placenta ineficiente pode provocar o 

aumento da mortalidade pré-natal. 

Town et al. escreve que para além da nutrição materna também a competição intra-uterina 

afecta o crescimento e o desenvolvimento dos leitões, alertando que o peso ao nascimento 

está inversamente correlacionado com o tamanho da ninhada, ou seja, quanto maior a 

ninhada menor o peso individual médio ao nascimento (Barbosa, 2015). 

Prunier e Quesnel (2000) e Thaker e Bilkei (2005), alertam para o facto do melhoramento 

genético predispor as reprodutoras para uma menor deposição de gordura durante a 

gestação. Este facto irá ser prejudicial para as porcas no período de lactação que, com 

menores reservas, entram mais facilmente em processo catabólico que influenciará 

negativamente o ciclo seguinte. 

1.5. Lactação  

A lactogénese inicia-se no último terço da gestação, com o desenvolvimento morfo 

fisiológico das glândulas mamárias, que lhes possibilitará a produção e secreção de leite após o 

parto. Uma vez que, numa fase inicial o leite é mais rico em proteínas, a lactação pode ser 

dividida em duas fases distintas. A primeira é a colostral, que apesar de breve, tem uma 

duração de 18 a 24 horas pós parto e, é muito importante para os leitões devido às 

propriedades do colostro (Tabela 2). Segue-se a fase láctea, mais longa e descrevendo uma 

curva de lactação que pode ser dividida em três estágios, um primeiro onde se verifica um 

aumento exponencial da produção diária de leite, um segundo onde a produção atinge o pico 

e estagna e por fim um terceiro caracterizando-se pela diminuição progressiva da produção de 

leite, fase coincidente com o início da alimentação sólida dos leitões (Ashworth, 2006; 

Alvarenga et al., 2011). 
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Tabela 1 - Composição (g/kg) química do leite de suínos (Ashworth, 2006). 

 

A ejecção do leite é controlada através de impulsos nervosos sensoriais que activam os 

receptores neurais situados na glândula mamária, e que estimulam a libertação de ocitocina 

na hipófise posterior, como podemos observar na figura 6. Estes estímulos podem ser 

conseguidos através da sucção feita pelos leitões, ou simplesmente massajando o úbere 

(Alvarenga et al., 2011).  

 

Figura 6 - Processos envolvidos no mecanismo de ejecção do leite durante o período de lactação. (Monteiro, 
2014) 

Para Monteiro (1999) existem várias hipóteses que explicam os mecanismos fisiológicos da 

inibição do eixo hipotálamo-hipófise-ovários. Estas podem ser de natureza endócrina, neuro-

endócrina ou nutricional. Quanto à inibição endócrina, atribui-se a diminuição dos níveis de LH 

à acção da prolactina, que aumenta logo após o parto e também à alteração da sensibilidade 

do eixo hipotálamo-hipófise ao feedback negativo realizado pelo estrogénio. Na inibição 

neuro-endócrina, o autor realça a importância física dos leitões, pelo cheiro e som, que 

desencadeiam a inibição de LH. Na inibição nutricional, o balanço energético negativo que as 

porcas sofrem durante a lactação, e que resulta em reacções catabólicas, que por sua vez 

provocam o aumento de ácidos gordos, GH e cortisol e a diminuição de glucose, insulina e IGF-I 

em circulação, provocando alterações nos ovários. 

A duração da lactação está relacionada com o momento do desmame, variando com o 

maneio praticado nas diferentes explorações que, como é do conhecimento geral, pode ser de 

21 ou 28 dias. Sendo que, no passado o mais praticado pela maioria das explorações, era o 

desmame aos 21 dias, devido à pouca diferença nos ganhos comparativamente ao desmame 

Composição  Colostro  Leite  

Água  700 800 
Gordura  70 90 
Lactose  25 50 
Proteína  200 55 
Cinzas  5 5 
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aos 28 dias, com a vantagem de menos 7 dias em que teoricamente as porcas estão em 

anestro, que pode resultar em mais ciclos por porca/ano. Contudo, mais recentemente, por 

questões legais e por ocorrerem perdas com desmames muito precoces (21 dias) as 

explorações, na Europa, passaram a desmamar os leitões aos 28 dias.  

Para além do número de leitões por ciclo, a duração da lactação influencia outros 

parâmetros, como intervalo desmame-estro, taxa de concepção, tamanho da ninhada, 

regressão uterina, os quais possuem grande peso no desempenho das ninhadas seguintes. 

Como podemos observar na figura 7 não existem diferenças significativas entre a terceira e a 

quarta semana de lactação, porém também é preciso dar atenção aos leitões que vão ser 

desmamados, ou seja, saber se o seu organismo está preparado para as mudanças que vão 

acontecer com o desmame, como a sua capacidade digestiva, estará já completamente 

desenvolvida e capacitada para fontes proteicas e hidratos de carbono de outras fontes que 

não o leite? Assim como o seu sistema imunitário, que é dependente do leite materno. Estas 

condições são fundamentais e só se tornam favoráveis a partir da terceira semana de lactação, 

ou seja os 21 dias.  

Figura 7 - Efeito da duração da lactação sobre o intervalo desmame/ estro (a), taxa de concepção (b), 

tamanho da ninhada (c) e no número de leitões por porca/ano (d); progresso da involução uterina pós-parto. 

(Ashworth et al., 2006) 

Através da análise da figura 8, podemos observar que a idade ideal para os leitões serem 

desmamados seria a partir dos 28 dias (Ashworth, 2006). Também Almeida (2008) defende 

que o desmame não deverá ser feito antes das 3 semanas, para garantir que o útero teve uma 

involução completa e que os leitões estejam aptos a serem desmamados.  
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Figura 8 - Relação entre o esforço e o proveito vivenciado no organismo de leitões; desenvolvimento da produção 
de enzimas digestivas não lácteas no decorrer do crescimento dos leitões. (Ashworth, 2006) 

1.6. Nutrição e Condição corporal 

Com os altos níveis produtivos praticados hoje em dia, é fundamental para as explorações 

vigiarem e acompanharem a condição corporal do seu efectivo. A condição corporal, o nível de 

reservas, a medida de gordura dorsal enquanto indicador dessas reservas, influência diversos 

índices reprodutivos, como a entrada na puberdade, o tamanho da ninhada, a taxa de 

crescimento e peso ao desmame dos leitões, a taxa de fecundidade e a taxa de substituição 

(Roongsitthichai & Tummaruk, 2014). 

Uma vez que o ciclo produtivo é uma sequência de eventos, qualquer variação irá afectar a 

fase seguinte, por isso a avaliação da condição corporal torna-se uma ferramenta útil para a 

prevenção dessas variações e respectivas consequências. Existem dois métodos para realizar a 

avaliação da condição corporal, um é por avaliação visual utilizando uma escala de 0 a 5, ou 

através das designações: muito magra, magra, normal, gorda e muito gorda, tendo como 

principal limitação a subjectividade dos critérios do operador que faz a avaliação. O outro 

método é através de ultra-sonografia, que consiste na medição do nível de gordura no ponto 

P2, na zona lombar ao nível da última costela e a 65 mm da linha média dorsal (figura 9). Neste 

método mede-se a espessura de gordura em milímetros, sendo um método mais assertivo e 

rigoroso, porém existe o incómodo na necessidade de contenção do animal, e por isso só se 

torna possível a sua realização no desmame, cobrição e maternidade (Silva, 2008; Reis, 2011). 
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Figura 9 - Identificação da linha dorsal média (A) e do ponto P2 (B) para medição da gordura dorsal em porcos 
(Roongsitthichai & Tummaruk, 2014). 

Roongsitthichai e Tummaruk (2014) relacionaram a gordura dorsal com a ciclicidade éstrica 

das porcas, devido às propriedades lipofílicas da progesterona, uma importante hormona 

esteróide sexual, esta deposita-se no tecido adiposo, pelo que a variação na gordura dorsal 

significa uma alteração da concentração da progesterona durante o ciclo éstrico, influenciando 

negativamente a ovulação, uma vez que influência o mecanismo de ovulação como vimos 

anteriormente no ponto 1.4. No que respeita às ninhadas os autores referem a importância do 

equilíbrio, ou seja, os resultados não são favoráveis em porcas magras notando-se uma 

diferença, de quase um leitão, nos nascidos totais, e em porcas gordas um aumento de nados 

mortos, que poderá estar relacionado com a obstrução do canal uterino por deposição de 

gordura, causando problemas no parto. Para Skorjanc et al. (2008) os níveis óptimos situam-se 

entre os 19 e 23 milímetros, e aponta os valores de 14 e 25 milímetros como os limites críticos 

a partir dos quais a performance das porcas é afectada. 

Com o melhoramento genético vivenciado ao longo dos anos, as porcas apresentam 

necessidades nutricionais mais elevadas e exigentes, para que o seu nível e potencial genético 

se mantenham (Reis, 2011). 

Durante a gestação, os programas alimentares devem incidir nas necessidades fetais, para 

que estes cresçam e tenham um bom desenvolvimento, e ao mesmo tempo permitam 

aprovisionar as reservas corporais maternas (Barbosa, 2015). 

Segundo Reis (2011) o défice nutricional irá reflectir-se a curto e longo prazo, afectando 

negativamente a fertilidade das porcas, incidindo sobre a qualidade dos folículos, bem como 
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as alterações hormonais criticas relacionadas com a ovulação e inicio de gestação, podendo 

contudo obviar-se estas limitações pela prática de flushing alimentar antes da cobrição.  

Ao delinear as dietas para porcas gestantes deve-se ter em consideração a sobrevivência 

embrionária, desenvolvimento uterino e mamário, crescimento fetal e manutenção das 

reservas corporais maternas, para que haja uma optimização da capacidade reprodutiva no 

ciclo produtivo presente mas também nos futuros ciclos das reprodutoras (Barbosa, 2015). 

Para que o programa alimentar seja mais assertivo, Barbosa (2015) propõe dividir a 

gestação em três fases. Sendo a primeira referente às três primeiras semanas, esta é a fase 

mais crítica. Sendo importante moderar a quantidade de alimentos fornecidos, uma vez que 

durante esta fase os embriões estão dependentes das secreções proteicas do útero, que são 

reguladas pela progesterona e se houver alterações na sua concentração pode haver 

diminuição das secreções, resultando em mortalidade embrionária. Também o caso de 

subnutrição tem resultados negativos, uma vez que se verifica uma deficiente vascularização 

placentária comprometendo o crescimento e desenvolvimento fetal, sendo por isso necessário 

haver equilíbrio alimentar que possibilite o normal desenvolvimento fetal e a reposição das 

reservas corporais maternas, perdidas durante a lactação. A segunda fase abrange o período 

entre os 21 e os 75 dias, tendo como objectivo a manutenção da condição corporal. A terceira 

fase, correspondente ao último período da gestação, dos 75 aos 114 dias, nesta fase as 

necessidades nutricionais aumentam devido ao maior desenvolvimento das glândulas 

mamárias e ao acelerado crescimento fetal. Apesar do aumento das necessidades é preciso 

atenção e cuidado, uma vez que o excesso de energia pode levar à diminuição da produção de 

leite, e afectar a capacidade de ingestão da porca na fase de lactação, pelo que é importante 

haver um correto planeamento das dietas. 

As necessidades nutritivas variam conforme a idade, peso e fase reprodutiva. Durante a 

gestação, apesar de serem inferiores comparativamente às de lactação, dependem de diversos 

factores como a ordem de parto, o estado nutritivo, o período de gestação, o ano e o potencial 

genético. É importante realçar a ordem de parto como um factor de extrema importância, 

principalmente quando se trata de primíparas, isto porque sendo a primeira gestação o seu 

corpo ainda não atingiu completamente a maturidade fisiológica, e por isso apresenta para 

além das necessidades de gestação, necessidades de crescimento. Estas necessidades 

conjugadas com as exigências de lactação exigem um importante e um correcto 

acompanhamento, para que os ciclos seguintes não sejam afectados negativamente, 

prejudicando o potencial dos animais e os resultados globais da exploração (Augusto et al., 

2008; Young e Atherne, 2005; Ji et al., 2005). 

Ao definir a estratégia alimentar para primíparas tem que estar presentes as necessidades 

de crescimento fetal, crescimento da porca, capacidade de ingestão. Na altura de definir as 

dietas e respectivas quantidades o técnico deve consultar tabelas das diversas necessidades ou 

agilizar o processo através de programas informáticos, como o caso da exploração em estudo, 

em que o programa se baseia numa escala de 0 a 5, e definindo-se a estratégia adequada 

baseada na condição corporal e nados vivos do último parto. 

As necessidades em proteína durante a gestação são, sobretudo para garantir a 

manutenção, crescimento e desenvolvimento fetal, uterino e das glândulas mamárias. Devido 
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ao melhoramento genético as porcas aumentaram a sua capacidade de deposição de massa 

muscular e por isso as suas exigências em proteínas, e especialmente em aminoácidos com 

valores que aumentam e variam com a idade (McPherson et al, 2004; Kim et al., 2005; Ji et al., 

2006). 

Um desequilíbrio de proteína na dieta durante a gestação pode influenciar negativamente o 

crescimento embrionário, colmatando num peso inferior ao nascimento e desmame, pelo que 

é preciso estabelecer valores adequados, para isso Barbosa (2015) cita estudos realizados por 

Sabioni el al (2007) em que apontam valores médios de 13,5 % de proteína bruta para porcas 

de terceiro e quarto parto, durante toda a gestação, e Rostagno et al. (2011) que aponta 

valores de 14 a 16 %, principalmente para primíparas. 

Para além de proteína, durante a gestação as porcas têm também necessidades em 

aminoácidos, sendo que nos dois primeiros terços da gestação, para colmatar as necessidades 

de manutenção materna e no último trimestre, sobretudo direccionadas para o crescimento 

mamário e desenvolvimento fetal. Os principais aminoacidos são a lisina, arginina, leucina e a 

conjugação de fenilalanina com tirosina, as necessidades aumentam a partir dos 70 dias de 

gestação. O autor recomenda para marrãs cerca de 13,14 gramas por dia até aos 70 dias e de 

18,19 gramas por dia, e para as restantes porcas de 11,18 gramas por dia e de 16,36 gramas 

por dia, respectivamente (Barbosa, 2015). 

Em 2007 Mateo et al., realizaram um ensaio, onde forneceram uma suplementação de 1% 

de arginina-HCL entre os 30 e 114 dias, e apesar de não ter influência no peso corporal das 

porcas, verificou um aumento do número de leitões nascidos, no peso da ninhada e uma 

redução de nados mortos. Estes resultados foram ainda atestados por Wu et al. (2006), 

também mencionado pelo autor, onde explica que a arginina entra no processo de síntese do 

óxido nítrico e de poliaminas, responsáveis pelo processo de angiogénese, crescimento 

placentário e vascularização entre o útero e a placenta, por isso a suplementação com arginina 

aumenta a sobrevivência e crescimento fetal. 

As necessidades energéticas durante a gestação resultam do somatório das necessidades 

para manutenção, crescimento materno e reprodução, que engloba o desenvolvimento fetal, 

mamário, uterino, placentário e dos fluidos (National Research Council, 2012). 

Tal como as necessidades proteicas, também a nível energético é necessário um equilíbrio 

entre a energia fornecida e a que é necessária para colmatar as necessidades. O excesso 

energético pode provocar o aumento da mortalidade embrionária, atrasar o desenvolvimento 

mamário e a obesidade ao parto, mas um défice pode resultar em porcas muito magras, 

reduzir a capacidade leiteira e a diminuição do peso da ninhada ao desmame (Kim e Wu, 2008; 

Kim et al., 2009). 

A lactação é a fase mais crítica do ciclo, isto porque influência a performance das porcas ao 

longo da sua vida reprodutiva. Na formulação para dietas de lactação é preciso garantir a 

produção de leite, reduzir a perda de reservas corporais das porcas e com isso aumentar a taxa 

de crescimento e reduzir a mortalidade dos leitões (Zangeronimo et al., 2006). 
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Existem uma série de práticas de maneio alimentar, que devem ser asseguradas nas 

explorações, aquando da entrada das porcas na maternidade, e que irão influenciar o parto e a 

lactação. Deve haver uma redução diária moderada do alimento distribuído até ao parto, desta 

forma é possível evitar problemas por obstipação que poderão complicar o parto. Após o parto 

deve-se manter o alimento de gestação até ao 3º ou 4º dia, com um aumento gradual da 

quantidade, já que um alimento fibroso facilitará o trânsito intestinal e evitará problemas 

colibacilares neo-natais e mamites, devido a uma subida intensa da produção de leite, e então 

depois mudar para o alimento de lactação para garantir a produção de leite e assegurar o 

apetite da porca. É muito importante que a porca tenha sempre acesso a água em qualidade e 

quantidade (Sena, 2011). 

O maior desafio na fase de lactação, será talvez a baixa ingestão voluntária de alimento 

pelas porcas, que impossibilita a entrada de nutrientes suficientes para suprirem as 

necessidades e por isso existe mobilização das reservas corporais. Esta mobilização influência 

negativamente o desempenho reprodutivo, verificando-se um aumento no intervalo 

desmame-cobrição, diminuição do tamanho da ninhada e uma grande perda de peso (Eissen et 

al., 2000; Kim e Easter, 2003). 

A ingestão é influenciada por factores como a temperatura, a humidade, o alojamento, a 

ordem de parto, a sanidade, o peso corporal e o tamanho da ninhada. É normal durante a 

lactação, ocorrer uma perda de peso corporal na ordem dos 6%, uma vez que 

aproximadamente 80% da energia e proteína das dietas é direccionada para a produção de 

leite. Como a capacidade de ingestão é baixa, o aporte de nutrientes na dieta não será 

suficiente ocorrendo por isso a mobilização de reservas. É importante vigiar as porcas magras e 

as primíparas, impedindo que suportem ninhadas grandes até ao desmame e estimulando o 

consumo de alimentos (Martins e Costa, 2001). 

O baixo consumo durante a lactação tem efeitos negativos no intervalo desmame-estro, na 

taxa de ovulação e na sobrevivência embrionária. Hazeleger et al. (2005) associam os efeitos 

negativos do baixo consumo alimentar às variações nas concentrações de LH pulsátil, 

resultando em longos intervalos desmame-estro e num fraco desenvolvimento folicular. 

Talvez a resolução passe pela suplementação com aminoácidos, nomeadamente a lisina, 

como demonstrado pelo estudo feito por Yang et al (2000), em que aumentaram o teor de 

lisina na dieta de lactação e obtiveram resultados positivos, observando um aumento do peso 

da ninhada, a redução da perda de peso da porca, não havendo por isso alterações no 

intervalo desmame-cobrição. Aliada à suplementação deve estar um alto teor energético. Os 

autores referem que a conjugação de energia e lisina nas dietas influência positivamente a 

concentração de LH, e a restauração dos níveis de LH pulsátil. 

Na hora de escolher o alimento composto, o nutricionista responsável pela exploração 

deverá ponderar muito bem e não basear a escolha apenas em motivos financeiros, uma vez 

que pode significar alimentos mais pobres e insuficientes para suprir as necessidades, que 

nesta fase são elevadas, levando a resultados pobres e afectando o futuro da exploração. 
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1.7. Factores de stress na reprodução e maternidade 

Em condições normais, o meio envolvente está em constante mudança, através de 

situações que provocam medo, ansiedade e alterações comportamentais levando a 

desequilíbrios ao nível do organismo, pelo que este possui mecanismos por forma a 

restabelecer o equilíbrio perdido e o seu normal funcionamento. Quando o agente de stress é 

constante poderá causar perturbações crónicas e graves no organismo, que se irão exprimir 

nas performances produtivas, reprodutivas e comportamentais (Alvarenga et al., 2011). 

A resposta ao stress é desencadeada por um estímulo nervoso que chega ao hipotálamo e 

provoca a libertação de CRH, que estimula a hipófise anterior a produzir e secretar -

endorfinas e ACTH, que vai chegar ao córtex adrenal e estimular a secreção de glicocorticóides, 

como observamos no esquema na figura 12 (Alvarenga et al., 2011). 

 

Figura 10 - Relação entre stress e o sistema endócrino (Alvarenga et al., 2011). 

O desequilíbrio, provocado pelos agentes de stress, traz consequências ao nível das 

performances reprodutivas uma vez que afectará os mecanismos hormonais envolvidos nesse 

processo, alterando a acção reprodutiva do eixo hipotálamo-hipófise- gónadas através da 

inibição da secreção de GnRH no hipotálamo, que consequentemente afecta a libertação de 

FSH e LH na hipófise e alterando a acção das gonadotrofinas sobre a secreção de testosterona, 

progesterona e estrogénio nas gónadas, Alvarenga et al. (2011) realçam ainda o facto de 

pouco se saber acerca dos mecanismos que controlam o stress. 

Existem vários factores ambientais que podem causar stress ao animal, tais como 

temperatura ambiente, ambiente social e estado fisiológico. Os suínos são animais 

especialmente sensíveis a temperaturas acima da sua zona de conforto, uma vez que o seu 

sistema termorregulador é pouco desenvolvido e não lhes permite uma regulação térmica 

eficiente, aliado ao seu elevado metabolismo. Para as fêmeas a zona de conforto situa-se entre 

os 12 e 21º C, para os machos é de 17 a 21º C, como observamos na tabela 2 (Perdomo et al., 

1985; Nunes et al., 2003).  
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Tabela 2 – Temperatura de conforto e temperaturas criticas na produção de suínos. (Baltazar, 2012) 

 
Temperatura de 

conforto (ºC) 
Temperatura crítica 

inferior (ºC) 
Temperatura crítica 

superior (ºC) 

Fêmeas gestantes 16- 19 <10 >24 
Fêmeas em lactação 12-16 <7 >23 
Fêmeas vazias e machos 17- 21 <10 >25 
 

Quando a temperatura ambiente se altera para um registro que causa desconforto aos 

animais pode causar danos patológicos e quebras no seu rendimento. Em animais de engorda 

afecta os seus índices de crescimento e conversão, mas é um pouco mais grave no que 

respeita aos reprodutores, afectando as várias fases do ciclo reprodutivo, desde a puberdade e 

em todas as fases do ciclo éstrico até ao desmame, causando atrasos no início do período 

reprodutivo, e afectando a condição corporal, que fica abaixo do esperado. Também o início 

da vida de reprodutoras, assim como a taxa de ovulação, a implantação embrionária, o 

comportamento sexual, a produção de gâmetas sexuais e o tamanho das ninhadas podem ser 

negativamente afectados (Müller,1982 citado por Alvarenga et al., 2011; Nunes et al., 2003; 

Andrés et al., 2012).  

Na tabela 3 podemos analisar melhor os efeitos que a temperatura exerce sobre as 

performances reprodutivas, conseguimos perceber que o número de porcas em anestro é 

maior quando a temperatura ambiente se eleva, a taxa de concepção é muito menor, o que 

pode ser explicado pela elevada concentração de cortisol algumas horas ou dias antes da 

ovulação e que provoca a diminuição dos níveis de LH e consequentemente afecta o processo 

de luteinização dos folículos, alterando o processo normal da ovulação levando a estros 

constantes ou anestro (Varley, 1991 citado por Alvarenga et al.,2011). 

Tabela 3 - Efeito da temperatura no desempenho reprodutivo em suínos. (Alvarenga et al., 2011 

 26- 27º C 30º C 33º C 

Número de porcas 74 80 80 
Porcas em estro 74 78 73 
Porcas em anestro 0 2 7 
Número de retorno ao estro 2 8 8 
Número de porcas prenhas 67 67 62 
Taxa de concepção (%) 90 85 78 

Em 2001 Razdan et al., realizaram um estudo, onde administraram ACTH sintético aos 

animais, o que lhes permitiu constatar o aumento de cortisol, prostaglandinas F2α e 

progesterona, e como estas influenciaram o oviduto provocando condições desfavoráveis à 

implantação e desenvolvimento dos embriões, concluindo que as temperaturas elevadas 

constituem um dos factores que aumentam a mortalidade embrionária, a ocorrência de 

abortos, nascidos mortos e a dificuldades durante o parto. 

Na fase de lactação as temperaturas acima da zona de conforto provocam a falta de 

apetite, como podemos observar na tabela 4. As fêmeas ingerem menos alimento que leva à 

diminuição da reposição corporal e da produção de leite, que se traduz em leitões mais fracos 

e condições corporais baixas prejudicando a entrada em cio (Myer e Bucklin, 2001). 
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Tabela 4- Efeito de temperaturas elevadas durante o período de lactação. (Alvarenga et al., 2011) 

 18º C 25º C 30º C 

Número de leitões desmamados1 8,1 8,9 8,3 
Peso ao desmame (kg)2 7,8b 6,9c 6,4c 

Mortalidade (%)2 20b 12c 19b 

Ingestão alimentar da fêmea (kg/ dia)2 6,5b 6,1b 4,2c 

Variação de peso da fêmea durante a lactação (kg)2 -3,1b -7,9b -24,1c 

1
média de 29 ou 30 ninhadas; 

2
médias com letras desiguais na mesma linha diferem significativamente (p< 0,05) 

É particularmente difícil a manutenção da temperatura ambiente nas maternidades, uma 

vez que para que a porca esteja em conforto térmico, significa a prática de temperaturas 

inferiores a 23ºC, mas desse modo seriam os leitões a estarem em desconforto térmico, o que 

iria afectar o seu crescimento e desenvolvimento. Assim é necessária a utilização de fontes de 

calor móveis e direccionadas aos leitões, principalmente nos primeiros dias de vida, para 

amenizar um pouco a temperatura para as porcas, certificando que a ventilação funciona 

correctamente e que a temperatura não ultrapasse os 25ºC. Embora esta temperatura esteja 

ligeiramente acima do limite crítico, podemos concluir, através da análise da tabela 4, que é a 

temperatura intermédia entre porcas e leitões.  

Também a performance dos varrascos é comprometida com as variações da temperatura 

ambiente, Baltazar (2012) aponta a ocorrência de mudanças comportamentais, como a 

diminuição da libido sexual, alterações na espermatogénese comprometendo a qualidade e 

quantidade do ejaculado, nomeadamente a diminuição da concentração e mobilidade dos 

espermatozóides. 

O stress social deve ser cuidado, pois está ligado às interacções entre animais com animais, 

com humanos e com o meio envolvente, constituindo um grande impacto na performance 

reprodutiva, afectando a idade à puberdade a libido, o ciclo éstrico, a sobrevivência 

embrionária, comportamento materno e ainda influencia a ingestão de alimentos. (Connor e 

Orzechowski, 2006) 

Na natureza os suínos vivem em grupos, porém com uma hierarquia estruturada, o que não 

acontece nas explorações, onde os grupos são constantemente alterados, principalmente no 

sector da cobrição, onde as porcas a partir do 28º dia de cobrição passam das jaulas de 

cobrição para o parque colectivo, o que desencadeia lutas constantes para estabelecer a 

hierarquia do grupo todas as semanas, entre as porcas que já estavam presentes e as que 

entram de novo (Alvarenga et al., 2011). 

Uma vez que a implantação ocorre entre o 17º e 24º dia de gestação é importante que a 

mudança ocorra depois, uma vez que as lutas podem levar a perdas embrionárias que se 

reflectem em abortos totais ou parciais, logo os resultados da exploração são afectados, uma 

vez que o número de porcas vazias aumenta assim como a ocorrência de ninhadas mais 

pequenas e fracas. (Varley, 1991 citado por Alvarenga et al., 2011) 

Na interacção entre homem e animal é importante que o colaborador se mantenha calmo, 

sem gestos bruscos para que a interacção seja o mais saudável possível. É também importante 
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a rotina, isto é, a mínima rotatividade dos colaboradores bem como a entrada de estranhos, já 

que os animais reconhecem através do cheiro e som. 

Nas interacções com o meio envolvente é importante a ausência de sons desconfortáveis, 

uma temperatura ambiente o mais confortável possível ou os meios necessários para que seja 

possível os animais estarem confortáveis e em bem estar. 

Para além dos factores extrínsecos, também as fases do ciclo reprodutivo são stressantes e 

desgastantes para as fêmeas. Uma vez que o parto é a fase mais crítica do ciclo é importante 

haver uma correta e eficaz vigilância nos partos, principalmente das primíparas e multíparas 

mais velhas, devido à diversidade de situações e complicações que podem acontecer, 

resultando na diminuição da produtividade, sendo o resultado mais grave a morte do animal 

(Soares, 2013). 
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2. Parte prática 
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2.1. Materiais e métodos 

2.1.1. Localização e caracterização da exploração  

Os dados utilizados foram fornecidos pela empresa Alipio & Filhos Sociedade Agro-

Pecuária, Lda, sediada na Rua das Rosas, Lt. 31, Montijo, referentes à exploração Nucho das 

Faias situada numa pequena aldeia pertencente ao concelho do Montijo.  

Trata-se de uma exploração de ciclo fechado, com cerca de 600 reprodutoras, que tem 

como principal objectivo produção de porcos de abate, mas também reprodutoras para 

renovação do efectivo. 

Segundo relato do proprietário, a empresa iniciou os trabalhos em 2002, com um efectivo 

inicial, adquirido à PIC (Pig Improvemente Company), composto por um núcleo GGP (Great 

Grand Parents) de 50 fêmeas Landrace (LR),outro de Grand Parents (GP) com 100 fêmeas LR e 

por fim as 200 reprodutoras F1 provenientes do cruzamento das GP’s com machos Large 

White (LW). As F1 eram seleccionadas pelos seus aprumos e número de tetos. Em 2004 a 

empresa adquiriu 200 fêmeas GP a uma empresa Francesa, que foram cruzadas com machos 

LW, originando novas F1. A partir de 2007, a exploração deixou de adquirir GP’s e passou a 

produzir o seu efectivo de reposição a partir das F1 existentes, seleccionadas com base nas 

suas performances e aprumos. 

A linha paterna utilizada para a produção de reprodutoras de substituição é alternada de 2 

em 2 anos, entre as raças LW e LR. Para os cruzamentos terminais, ou seja para os leitões 

terminais, de engorda, houve alguma alternância entre Pietran e Duroc, sendo actualmente 

utilizado Pietran. 

O material genético é adquirido à empresa AIM-CIALA, como sémen fresco, entregue 

semanalmente. 

Os machos existentes na exploração são de raça Duroc, e inteiramente utilizados no 

despiste de cios e aquando da inseminação das porcas. 

2.1.2. Cobrição  

O sector da cobrição possui uma capacidade para 176 porcas, em jaulas individuais 

distribuídas em 4 filas, com corredores frontais e na retaguarda. Existem ainda dois parques, 

sendo que um alberga o macho utilizado no despiste de cios, e o outro é utilizado para apoio 

de animais em recuperação. O alimento é distribuído, por via automática e programada, duas 

vezes por dia, num comedouro de tipo mangedoura corrida com água de nível e sempre 

disponível.  

O piso é em betão, mas as jaulas possuem grelhas na parte traseira de forma a escoar as 

fezes e urina. O pavilhão possui ventilação estática, e o sistema de iluminação dividido em 

dois, isto é, possui lâmpadas distribuídas pelo pavilhão para garantir a claridade, mas possui 

um conjunto nos corredores frontais das jaulas, que dirigem a luz directamente para as porcas, 

desta forma é possível atenuar os efeitos da sazonalidade sobre os cios.  
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O despiste de cios é realizado uma vez por dia, todos os dias, por um colaborador e com o 

auxílio de um varrasco, que passa nos corredores frontais, o colaborador observa sobretudo as 

porcas desmamadas, com 21 dias e atrasadas, segundo o esquema apresentado (Fig.13). A 

identificação das porcas em cio baseia-se em sinais comportamentais, principalmente o reflexo 

de imobilização e também em parâmetros físicos, nomeadamente a cor da vulva e a presença 

de muco.  

 

Figura 11 - Posição do varrasco durante a detecção de cios e inseminação. (Adaptado de Baltazar, 2012) 

A exploração utiliza o desmame como método de sincronização de cios, desmamando 

sempre à quarta-feira, pelo que a maioria das porcas é inseminada na segunda e terça- feira da 

semana seguinte, ou seja, cinco a seis dias depois do desmame. Nestes dois dias toda a equipa 

ajuda na inseminação. O programa de inseminação utilizado é de duas inseminações, com 

intervalo de 24 horas. Antes de proceder à inseminação a vulva das porcas é devidamente 

limpa com toalhetes húmidos, de modo a evitar possíveis contaminações do aparelho 

reprodutivo. Nas marrãs foi adoptado o sistema de três inseminações, com 12 horas de 

intervalo, sendo a primeira inseminação aquando da detecção de cio. Este sistema foi também 

adoptado para as porcas desmamadas que entravam em cio mais cedo, ou seja, as que 

entravam em cio sábado ou domingo, apenas 3 a 4 dias após desmame. 

Aos 21 e 28 dias após a inseminação, realizam-se ecografias de forma a verificar se estas se 

encontram gestantes. Caso não se verifique, ou haja dúvida, os animais permanecem 

devidamente agrupados no sector, mas verificando-se que estão gestantes as porcas com mais 

de 28 dias passam para o sector da gestação em grupo, o número de porcas movimentadas vai 

depender sempre da ocupação da cobrição e gestação. 
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2.1.3. Gestação 

Nesta fase, as porcas encontram-se alojadas em grupo, o pavilhão possui seis parques de 

descanso, de livre acesso a todas as porcas. O piso dos parques é em betão contínuo e nas 

zonas de circulação ripado.  

Esta zona situa-se ao lado da cobrição, com a qual comunica através de uma porta, 

facilitando a movimentação das porcas entre os sectores. 

A ventilação é estática com janelas de abertura automática. 

A alimentação é automática e regulada a partir de um sistema computorizado. A zona de 

alimentação é constituída por 6 mangas, de livre acesso, onde estão instalados os 

alimentadores. A porca ao entrar na manga é reconhecida através de um “chip” electrónico, 

colocado na orelha direita. Após o reconhecimento é distribuído o alimento que lhe foi 

estipulado. Quando a porca termina de comer ou sai da manga de alimentação a porta de 

acesso destrava permitindo a entrada de outra porca. No fim do corredor de saída existe um 

separador, isto é, o tratador pode seleccionar um grupo de porcas ou uma só e separar para 

um parque adjacente, permitindo operações de maneio que possam ser necessárias, no caso 

da exploração é uma ferramenta para separar porcas para vacinação, saída para a 

maternidade e observação dos animais. 

Pelo pavilhão encontram-se vários bebedouros instalados nas paredes. 

As porcas ficam neste pavilhão até uma semana antes do parto, aproximadamente. 

2.1.4. Maternidade 

O sector da maternidade encontra-se dividido em dois pavilhões, um mais recente 

composto por 4 salas cada uma com 24 lugares, e um mais antigo com 3 salas. Estas eram, 

antigas salas de recria que foram adaptadas, tendo duas 16 lugares e a outra apenas 8. No 

total a exploração tem uma capacidade de 136 lugares de parto. 

Devido às diferenças de construção existem condições de alojamento dos animais muito 

diversas, nomeadamente o piso que nas maternidades velhas é em grelha de plástico, 

extremamente prejudicial para as porcas uma vez que se torna instável provocando lesões e 

um maior esmagamento de leitões, enquanto que nas maternidades novas o pavimento é em 

betão e apenas a parte traseira em grelha, embora possa ser abrasivo para as patas, é mais 

estável. 

Semanalmente parem entre 24 a 32 porcas, que foram previamente transferidas para as 

salas de maternidade, conforme o tamanho do grupo e as salas disponíveis. Antes de serem 

transferidas para as maternidades, as salas são devidamente lavadas e desinfectadas, devido à 

pequena margem de manobra entre o desmame e a nova ocupação apenas é feito um vazio 

sanitário de dois dias. Também as porcas são lavadas antes de entrarem na maternidade, 

sendo priorizada a zona mamária, a vulva e as unhas, e desta forma é possível reduzir a carga 

microbiana e contaminação das maternidades. Nesse mesmo dia, após as porcas estarem 

secas, é-lhes administrado o desparasitante externo. 
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Após a acomodação das porcas, são instalados os aquecedores por lâmpada de 

infravermelhos e os ninhos preparados com tiras de papel de jornal, sendo desta forma 

possível fornecer maior conforto e abrigo aos leitões. 

 

Entre o período de entrada e até cerca de 3 dias após o parto é distribuído o mesmo 

alimento da gestação, uma vez que é mais fibroso ajuda a evitar problemas de obstipação e de 

grande aporte de energia no leite, como já mencionado anteriormente na revisão bibliográfica. 

Após este período é distribuído o alimento de maternidade, mais rico em proteína e energia 

para garantir a demanda de nutrientes necessária para a produção de leite e pela porca. 

 

Quando se aproxima a altura do parto é de extrema importância evitar qualquer factor de 

stress. Assim no dia do parto apenas se fornece uma pequena quantidade de alimento às 

porcas que estejam muito agitadas e se levantem para comer, de modo a diminuir o stress. 

Nesta fase as porcas são mais vigiadas, quase em permanência, permitindo a leitura dos sinais 

de parto. O correcto maneio, avaliando os sinais, pressupõe uma administrando cálcio, 

oxitocina, e eventualmente a intervenção física, isto é introduzir a mão no canal de parto e 

auxiliar a porca na expulsão dos leitões. E esta intervenção deve ser realizada unicamente em 

último recurso. Também os leitões requerem uma maior atenção, sendo extremamente 

importante garantir que ingerem o colostro, que se mantêm secos, quentes e confortáveis. A 

higiene da maternidade é essencial, assegurando-se a remoção de todas as placentas, leitões 

nados mortos e fezes da porca. 

 

É durante a primeira semana de vida, nomeadamente nas primeiras 48 horas, que se 

verifica um maior esmagamento dos leitões, pelo que é fundamental que se mantenha a 

vigilância das salas após o parto, de forma a garantir o correcto desenvolvimento dos leitões e 

a detectar possíveis problemas das porcas como o síndrome MMA (mamite-metrite-agaláxia), 

febre, tetos feridos que se não forem tratados atempadamente irão afectar o crescimento dos 

leitões e as futuras performances das porcas. 

 

É importante verificar o número de tetos funcionais em cada porca e adequar o número de 

leitões na ninhada, deixando normalmente 12 leitões em cada fêmea e nas primíparas 14 a 15, 

colocando os menores e frágeis em porcas com mais de dois partos, com tetos adequados e 

boa produção leiteira, enquanto os maiores e mais fortes ficam nas primíparas ou em porcas 

com tetos mais grossos ou menor capacidade leiteira. Desta forma conseguimos uniformizar as 

ninhadas e garantir o correcto desenvolvimento de todos os leitões. 

Geralmente estas operações são realizadas aquando da administração do ferro, cerca de 

um dia após o nascimento, juntamente com o corte de cauda e dentes e a desinfecção dos 

cordões umbilicais. Entre os 3 a 5 dias após o nascimento, os leitões são tatuados, é-lhes 

administrado o antiparasitário interno e iniciam a alimentação sólida com um pré-starter. 

 

O período de lactação é de cerca de 21dias (3 semanas), mas caso se verifique que os 

leitões de uma porca, se encontram ainda fracos, pode atrasar-se o seu desmame 1 semana, 

realizando-se desmames adoptivos. Esta operação consiste em recolher os leitões mais fracos 

e colocá-los numa porca, que é escolhida conforme as suas performances anteriores e o 

estado actual da ninhada, podendo ser uma das porcas do grupo que é desmamado ou uma 
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porca que pertença ao grupo de desmame seguinte, mas que os leitões tenham mais de 17 

dias e estejam bem desenvolvidos e neste caso é-lhes fornecido um leite artificial para 

amenizar o desmame. Ao desmame, os leitões são transferidos para as recrias e as porcas para 

o sector de cobrição, iniciando um novo ciclo reprodutivo. 

 

2.1.5. Quarentena e módulos 

Tal como o seu nome indica, a quarentena era utilizada para abrigar os animais que 

entravam na exploração, uma vez que as F1 nasciam na exploração este espaço passou a servir 

de apoio aos módulos e enfermaria, abrigando as marrãs com idade para cobrição e, quando 

vazio, animais doentes provenientes da gestação em grupo. Este edifício é constituído por seis 

parques, sendo que um é ocupado, permanentemente, pelo varrasco de despiste, e os 

restantes cinco para abrigar os animais, como já referido anteriormente. 

Os módulos são utilizados para abrigar as nulíparas, mas fundamentalmente para fazer um 

pré-treino do sistema de alimentação, assim quando as porcas passam para a área de treino na 

gestação em grupo o seu treino é mais fácil e rápido. Este pavilhão é dividido em 7 parques, 

onde um dos parques contém o modelo da máquina de alimentação automática. 

A alimentação na quarentena é manual e nos módulos é semiautomática. 

2.1.6. Profilaxia médica 

A exploração, à data possuía um plano de vacinação bastante completo e rigoroso que 

cobria as principais patologias objecto de vacinação no país, seguindo o protocolo sugerido 

pelo médico veterinário assistente da exploração. 

2.1.7. Análise estatística  

Para a análise estatística foram utilizados os dados referentes a 14 098 porcas, entre o 

período de 2002 e 2016. Os dados foram cedidos no formato Excel e trabalhados no programa 

estatístico JMP versão 7.0 (SAS, 2007)  

Para a construção dos modelos foram considerados os parâmetros duração da gestação, 

número de nascidos mumificados (mú), nascidos vivos (NV), nascidos mortos (NM) e nascidos 

totais (NT). As variáveis em estudo foram a genética, a paridade e o ano de parto. Foram 

realizadas análises de variância (ANOVA), comparação múltipla de médias (Teste de Tuckey), 

para que fosse possível uma melhor percepção e análise das variáveis em estudo.  

Os valores apresentados correspondem à média dos quadrados mínimos e os valores do 

erro padrão correspondem ao maior valor encontrado entre as médias. Sempre que necessário 

foi realizado o teste de Tukey, para comparação múltipla de médias. Foram consideradas 

diferenças significativas para os valores de P inferiores a 0,05.  
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2.2. Resultados e discussão 

2.2.1. Análise geral de todos os registos  

Na tabela 5, abaixo apresentada, podemos observar a análise de distribuição dos 

parâmetros duração da gestação, nascidos totais (Nt), nascidos vivos (Nv), nascidos mortos 

(Nm) e nascidos mumificados (mú). De um modo geral observamos que os dados seguem a 

distribuição esperada. Quanto aos resultados globais, podemos ver na figura 14 que a média 

dos nascidos totais por porca é de 13,2 e de nascidos vivos é de 12,2. Comparando estes 

resultados com os do Reino Unido que apresentam de média 14,2 leitões nascidos totais por 

porca e 13,2 leitões nascidos vivos por porca, entre os anos 2010 a 2017, notamos que as 

diferenças são mínimas. Podemos afirmar que a exploração tem bons resultados de 

prolificidade. 

Tabela 5- Análise da distribuição de todos os parâmetros. 

 

2.2.2. Efeito da Origem Genética (Raça) 

Iremos, de forma breve, analisar os resultados estatísticos obtidos através da análise de 

variância (ANOVA), estudando o efeito da raça sobre os parâmetros duração da gestação, 

número de nascidos vivos (Nv), mortos (Nm), totais (Nt) e mumificados (Mú). 

Na tabela 5 apresenta-se a análise de distribuição para a origem genética das porcas. Todos 

os registos disponibilizados foram distribuídos em função de 4 origens genéticas diferentes, 

“CASA”, “CASA LW”, “DSP” e “PIC”. A origem genética destes grupos é heterogénea, 

nomeadamente, no caso do grupo “Casa”. Assim, faremos uma análise mais detalhada deste 

grupo (tabela 9). O grupo “casa” reúne prestações de porcas reprodutoras produzidas na 

exploração com base em porcas F1 existentes, ou seja, trata-se de facto de porcas F2. O grupo 

“Casa LW” compreende porcas produzidas na exploração com base em porcas F1 inseminadas 

com sémen LW. O grupo “DSP” diz respeito a porcas GGP e GP adquiridas a uma empresa de 

genética francesa. O grupo PIC representa porcas F1 (LW x LR) adquiridas à empresa PIC. Da 

análise dos resultados gerais apresentados verifica-se haver algumas variações entre raças 

estando, contudo todos os valores dentro do esperado. 
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Tabela 6 – Análise de distribuição dos parâmetros em função da raça do animal 

Raça   Gestação Mú Nm Nv Nt 

CASA 
n= 11314 Média 

114,35 (±1,31) 0,36 (±0,89) 0,99 (±1,52) 12,41 (±3,29) 13,40 (±3,48) 

 
EPM 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 

     

 

 

CASA LW 
n= 918 Média 

114,29 (±1,22) 0,30 (±0,75) 1,26 (±1,97) 12,23 (±3,41) 13,49 (±3,81) 

 
EPM 0,04 0,02 0,07 0,11 0,13 

              

DSP 
n= 418 Média 

114,43 (±1,51) 0,24 (±0,89) 1,32 (±2,08) 11,29 (±3,39) 12,61 (±3,24) 

 
EPM 0,07 0,04 0,10 0,17 0,16 

    

    

  

    

PIC 
n= 1448 Média 

115,63 (±1,48) 0,23 (±0,65) 0,84 (±1,29) 10,93 (±3,19) 11,77 (±3,33) 

 
EPM 0,04 0,02 0,03 0,08 0,09 

       

              

n- número de observações. EPM- erro padrão da média. ±- desvio padrão. 

Na tabela 7, abaixo apresentada, podemos ver como os grupos de raças apresentam 

diferenças estatísticas significativas. Podemos concluir que a genética das porcas, influência 

significativamente o seu desempenho reprodutivo. Através da comparação múltipla de médias 

(teste de Tukey) verificamos que o:  

Grupo genético “CASA” e “CASA LW” apresentam os melhores resultados ao nível do 

número de leitões nascidos totais e vivos, no entanto com os valores mais altos de nascidos 

mumificados.  
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Tabela 7- Análise de variância do efeito genética. 

Genética Gestação Mú Nv Nm Nt 

Casa (n=11314) 114,4b 0,36a 12,4a 0,99b 13,4a 

Casa LW (n=918) 114,3b 0,30ab 12,2a 1,26a 13,5a 

DSP (n= 418) 114,4b 0,24b 11,3b 1,32a 12,6b 

PIC (n= 1448) 115,6a 0,23b 10,9b 0,84c 11,8c 

EP 0,065 0,042 0,160 0,076 0,170 

Valor P < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Efeito *** *** *** *** *** 

n- número de observações. EP- erro padrão, os valores de EP apresentados correspondem aos valores mais altos 
encontrados; efeito- nível de significância do valor P da análise de variância, ***- muito significativo (p< 0,001); 
Valores com letras desiguais são significativamente diferentes. 

O grupo “Casa” apresenta diferenças estatísticas significativas com o grupo “PIC” em todos 

os parâmetros, verifica-se a diferença de 1,2 dias na duração da gestação (fig. 12), de 1,6 

leitões nascidos totais e de 1,5 nos nascidos vivos (fig. 13). 

 

 

Figura 12 - Duração da gestação em cada uma das genéticas avaliadas. 

O grupo genético “CASA LW” exibe resultados semelhantes ao grupo “CASA”, com a 

excepção do parâmetro nados mortos, onde apresenta diferenças estatísticas significativas. No 

parâmetro nascidos mumificados, esta não apresenta diferenças significativas com os 

restantes grupos. 
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Figura 13 - Efeito da genética no número de leitões nascidos vivos e totais por parto. 

A raça DSP apresenta valores medianos, muito próximos da média apresentada pela 

exploração neste período de anos, já observados anteriormente. Contudo esta destaca-se 

negativamente pelo número de nados mortos, apresentando os valores mais altos de todos os 

grupos (figura 14). 

 

Figura 14 - Efeito da genética sobre o número de leitões nascidos mumificados e mortos por parto. 

Tal como mencionado anteriormente o grupo “CASA” é geneticamente heterogéneo, e 

por isso merece especial atenção. Assim procedeu-se a uma análise detalhada do grupo, 

dividido em quatro subgrupos “CASA 99”, “CASA NC330”, “CASA XX” e “DANBRED” que o 

compõem, como podemos observar na tabela 8. 
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Tabela 8- Análise de variância da genética CASA. 

Raças Casa Gestação Mú Nv Nm Nt 

CASA 99 
n= 10272  

114,3b (±1,29) 0,34c (±0,83) 12,3c (±3,24) 0,98b (±1,52) 13,3c (±3,46) 

CASA NC330 
n= 213 

114,4b (±1,27) 0,61ab (±2,02) 12,6bc (±3,60) 0,99b (±1,45) 13,6bc (±3,73) 

CASA XX 
n= 612 

114,0c (±1,34) 0,45b (±1,02) 12,9b (±3,40) 0,90b (±1,25) 13,8b (±3,46) 

DANBRED 
n= 358 

115,4a (±1,49) 0,64a (±1,17) 14,0a (±3,73) 1,42a (±2,04) 15,4a (±3,61) 

EPM 0,087 0,138 0,247 0,108 0,256 

Valor P < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Efeito *** *** *** *** *** 
n- número de observações. ±- desvio padrão. EPM- erro padrão da média, os valores de EPM apresentados 
correspondem aos valores mais altos encontrados; efeito- nível de significância do valor P da análise de variância, 
***- muito significativo (p <0,001); Valores com letras desiguais são significativamente diferentes. 

Analisando a tabela verificamos a heterogeneidade referida anteriormente, a diferença 

nos parâmetros estudados dentro do grupo “Casa” é estatisticamente significativa (P <0,001). 

Com a comparação múltipla de médias observamos: 

As porcas DANBRED apresentam os melhores resultados no que respeita aos nados 

vivos e totais (fig. 16), no entanto apresenta também o maior número de mumificados e 

mortos (fig. 17). Estes resultados podem ser explicados pelo facto de se tratar de porcas novas, 

apresentam apenas 1 a 2 partos e serem mais prolíficas, tendendo, ambos os factores a levar a 

um maior número de nados mortos e mumificados. Existem diferenças significativas dos 

parâmetros em estudo, com as restantes raças com excepção do grupo CASA NC330 nos 

nascidos mumificados, onde não se verificam diferenças estatísticas significativas. As porcas 

DANBRED possuem o período de gestação mais longo, com a diferença aproximada de um dia 

relativamente às outras raças (fig. 15). 

 

Figura 15 - Duração da gestação de cada subgrupo constituinte do grupo “CASA”. 
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O grupo CASA NC330 apresenta resultados similares para todos os parâmetros com os 

grupos CASA 99 e XX, com excepção da duração da gestação onde apresenta diferenças 

significativas com a CASA XX (fig. 15), e nos nascidos mumificados onde difere 

significativamente da CASA 99 (fig. 17). 

 

Figura 16 - Número de leitões nascidos vivos e totais por parto nos subgrupos constituintes do grupo “Casa”. 

 

Figura 17 - Número de leitões nascidos mumificados e mortos por parto nos subgrupos constituintes do grupo 
“Casa”. 

2.2.3. Efeito da paridade (ciclos reprodutivos) 

Cada ciclo reprodutivo inicia-se com a inseminação artificial da porca e termina com o 
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A análise sobre o efeito que o ciclo produtivo tem sobre os parâmetros em estudo, divide-
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grupo é constituído pelos dois primeiros partos (1 e 2) nas porcas mais novas; outro é 

constituído pelos partos 3,4 e 5; e finalmente o último grupo engloba todos os partos a partir 

do sexto, inclusive, em que as porcas já tem alguma idade e denotam uma perda de 

capacidades produtivas. 

Como podemos observar na figura 18 não existem grandes variações quanto à duração da 

gestação entre partos. Contudo nos dois primeiros partos é ligeiramente maior que nos 

restantes partos, e a partir do sexto parto há uma ligeira diminuição, com a excepção do parto 

9 que apresenta os valores mais elevados. 

 

Figura 18 - Duração da gestação por ciclo reprodutivo (1 a 9). 

Nas figuras 19 e 20, podemos observar através da curva polinomial que a tendência dos 

nados vivos e totais é aumentarem até ao parto 5 e diminuírem a partir do sexto. Nos nados 

mumificados estes mantêm-se mais ou menos nos mesmos valores, e nos mortos verifica-se a 

tendência para aumentarem até ao oitavo parto. Estes resultados acompanham a teoria, uma 

vez que são os partos 3,4 e 5 aqueles que apresentam os melhores resultados, embora a partir 

do sexto parto haja um ligeiro aumento dos nados totais, embora com uma diminuição dos 

nados vivos e aumento dos nados mortos como podemos observar melhor na figura 20. 

 

Figura 19 - Valores de leitões nascidos vivos e totais por parto em cada ciclo reprodutivo e respectivas curvas de 
tendência polinomiais. 
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Figura 20 - Valores de leitões nascidos mumificados e mortos por parto em cada ciclo reprodutivo e respectiva 
curva de tendência polinomial. 

Nesta segunda fase da análise, os três grupos foram submetidos a uma análise de variância 

(ANOVA). Na tabela 9 mostramos o resumo desta análise. Existem diferenças estatisticamente 

muito significativas para todos os parâmetros entre os grupos à excepção dos nascidos 

mumificados onde são apenas significativas (P <0,05), tal como já tínhamos observado na 

figura 23 através da curva polinomial deste parâmetro. 

Tabela 9-Análise de variância ao efeito paridade.  

 
Gestação Mú Nm Nv Nt 

Ciclo 1,2 
(n= 5285) 

114,6a 0,33ab 0,70c 11,73c 12,43b 

Ciclo 3,4,5 
(n= 5775) 

114,5b 0,33b 1,01b 12,62a 13,63a 

Ciclo ≥6 
(n= 3038) 

114,3c 0,37a 1,51a 12,29b 13,80a 

EPM 0,0251 0,0157 0,0276 0,0598 0,0629 

Valor P <0,0001 0,0396 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Efeito *** * *** *** *** 
n- número de observações. EPM- erro padrão da média, os valores de EPM apresentados correspondem aos valores 
mais altos encontrados; efeito- nível de significância do valor P da análise de variância, ***- muito significativo (p 
<0,001), *- significativo (p <0,05); Valores com letras desiguais são significativamente diferentes.  
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Figura 21 - Duração da gestação por grupo de ciclos. 

Através da figura 21 é possível observar melhor a tendência na diminuição da duração da 

gestação com a idade, embora esta não seja muito elevada. Quanto à evolução dos nados 

vivos e totais, podemos observar (fig. 22) o aumento dos nados totais e a diminuição dos 

nados vivos em função da idade. Ocorre um progressivo afastamento das rectas, pois 

enquanto a recta dos nados totais cresce, a recta dos nados vivos decresce. O aumento dos 

nados totais, tal como mencionado anteriormente, leva a um aumento do número de nados 

mortos com o envelhecimento das porcas, que neste caso chega a meio leitão, como 

observamos na tabela 9 e na figura 23. 

 

Figura 22 - Evolução do número de leitões nascidos vivos e totais por grupo de ciclos. 
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Figura 23 - Evolução do número de leitões nascidos mumificados e mortos por grupo de ciclos 

O envelhecimento do efectivo afecta não só o número de nascidos vivos, e 

consequentemente os resultados da prolificidade da exploração, mas também o número de 

leitões desmamados, uma vez que as ninhadas são mais desequilibradas, nascem leitões com 

diferentes tamanhos, mas predominantemente menores e frágeis, embora o número de 

leitões desmamados não esteja presente nesta análise.  

2.2.4. Efeito ano de parto 

Para estudar este efeito, foi feita uma análise de variância simples, devido ao extenso 

número dos anos em estudo (15 anos) não se realizou a comparação de médias (teste Tukey). 

A tabela 10 foi construída com os resultados obtidos, composta apenas pelas médias e 

respectivo desvio padrão. Para complementar a análise feita, foram então construídas rectas 

de regressão, que nos permitem analisar melhor o efeito que o ano de parto tem sobre os 

parâmetros em estudo. 

Na figura 24 apresenta-se o gráfico com os resultados referentes ao tempo de gestação por 

parto e a sua recta de regressão linear. Note-se que os valores se encontram dentro dos 

valores normais esperados, 114 a 115 dias de gestação, há excepção do ano de 2013. Existe 

alguma variação ao longo dos anos, mas verifica-se uma ligeira tendência para a diminuição da 

duração da gestação ao longo dos anos em estudo nesta exploração. 

Através da figura 25 e das rectas de regressão apresentadas é possível observar a crescente 

melhoria que estes parâmetros, nados vivos e nados totais, apresentam ao longo do tempo. 

Esta variação tem sido linear, como atesta o elevado valor do coeficiente de determinação 

(R2). Contudo, tal como observamos nos efeitos anteriores, parte do potencial das porcas tem 

sido “desperdiçado”, uma vez que o aumento dos NV é ligeiramente menor que o aumento 

verificado nos NT 
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Tabela 10- Análise do efeito Ano de Parto. 

Ano Gestação Mú NM NV NT 

2002 
(n= 159) 

115,2 (± 1,5) 0,33 (± 0,93) 0,54 (± 0,89) 10,12 (± 2,88) 10,66 (± 2,92) 

2003 
(n= 739) 

115,5 (± 1,6) 0,23 (± 0,70) 0,61 (± 1,18) 11,05 (± 3,20) 11,66 (± 3,27) 

2004 
(n= 826) 

115,3 (± 1,6) 0,24 (± 0,72) 1,05 (± 1,57) 11,27 (± 3,22) 12,33 (± 3,34) 

2005 
(n= 760) 

114,6 (± 1,5) 0,11 (± 0,43) 0,90 (± 1,62) 10,81 (± 3,21) 11,71 (± 3,25) 

2006 
(n= 856) 

114,7 (± 1,3) 0,10 (± 0,38) 1,11 (± 1,64) 11,57 (± 3,33) 12,68 (± 3,57) 

2007 
(n= 834) 

114,8 (± 1,3) 0,04 (± 0,23) 1,23 (± 1,99) 11,70 (± 3,16) 12,93 (± 3,50) 

2008 
(n= 809) 

114,6 (± 1,3) 0,23 (± 0,74) 1,22 (± 1,77) 11,64 (± 3,30) 12,85 (± 3,49) 

2009 
(n= 957) 

114,7 (± 1,1) 0,33 (± 0,89) 0,90 (± 1,38) 12,16 (± 3,36) 13,05 (± 3,63) 

2010 
(n= 976) 

114,5 (± 1,0) 0,31 (± 0,72) 1,07 (± 1,70) 12,11 (± 3,34) 13,19 (± 3,49) 

2011 
(n= 956) 

114,4 (± 1,2) 0,34 (± 0,86) 0,81 (± 1,28) 12,29 (± 3,29) 13,09 (± 3,54) 

2012 
(n= 1101) 

114,3 (± 1,2) 0,37 (± 0,89) 0,72 (± 1,23) 12,32 (± 3,07) 13,04 (± 3,29) 

2013 
(n= 1380) 

113,7 (± 1,3) 0,48 (± 1,00) 0,85 (± 1,36) 12,82 (± 3,05) 13,67 (± 3,30) 

2014 
(n= 1481) 

114,1 (± 1,3) 0,48 (± 0,93) 1,09 (± 1,57) 13,09 (± 3,09) 14,17 (± 3,25) 

2015 
(n= 1458) 

114,1 (± 1,2) 0,53 (± 1,05) 1,15 (± 1,52) 13,12 (± 3,27) 14,27 (± 3,39) 

2016 
(n=806) 

114,7 (± 1,4) 0,57 (± 1,30) 1,44 (± 1,81) 13,48 (± 3,52) 14,92 (± 3,58) 

n- número de observações. ±- desvio padrão. 
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Figura 24 – Duração da gestação durante o período em estudo e respectiva recta de regressão. 
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Figura 25- Evolução do número de leitões nascidos vivos e totais por parto durante o período em estudo e 

respectivas rectas de regressão. 

Na figura 26 podemos observar os resultados dos nados mumificados e mortos, bem como 

as respectivas rectas de regressão. Contrariamente ao que se passou com os parâmetros 

analisados anteriormente, estes possuem um coeficiente de determinação baixo, ou seja o 

número de leitões nascidos mumificados ou mortos não é completamente linear, verificando-

se variações significativas ao longo dos anos, tal como podemos observar na figura. Estas 

variações podem ter diversas causas, como a genética das porcas reprodutoras ou a ordem de 

parto, e os múltiplos factores que influenciam o desempenho reprodutivo das porcas. 

Figura 26- Evolução do número de leitões nascidos mumificados ou mortos por parto e respectivas rectas de 

regressão. 
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3. Conclusã o 

Após a análise feita aos três factores em estudo (genética, paridade e ano) podemos afirmar 

que a exploração apresenta valores de prolificidade bons e em conformidade com os que se 

praticaram na União Europeia durante estes anos. 

Verifica-se também que, sempre que a prolificidade total aumenta, também aumenta o 

número de nados mortos. Por isso deve haver uma atenção particular aos cuidados durante o 

parto e com os recém-nascidos para que haja transição nos resultados de prolificidade, que se 

tem verificado com o decorrer dos anos, para os resultados produtivos, nomeadamente no 

desmame. A empresa deve continuar a apostar em raças prolíficas, porém deverá também 

ajustar o seu maneio reprodutivo e de desmame, para que possa actuar em tempo real. 

Ao nível da paridade notou-se a utilização das porcas até ao 9º parto, pelo que deverá 

melhorar a taxa de substituição, reduzindo até ao 7º ou eventualmente 6º parto, consante o 

desempenho individual das porcas e critérios da exploração. 

Uma vez que a empresa dispõe do acesso aos seus resultados de prolificidade, é importante 

que, em curto prazo, os observe e analise, para que consiga identificar e corrigir 

atempadamente quaisquer desvios que afectem negativamente os seus resultados de 

prolificidade e consequentemente a sua produtividade. 
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