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RESUMO
A pesquisa foi conduzida na região metropo-

litana de Fortaleza, para analisar os efeitos da
ordem de parto (OP), duração da lactação (DL) e
intervalo desmame cio (IDC) sobre a prolificidade
de porcas. Para OP utilizou-se 1981 parições e
para DL e IDC 1230 parições. O delineamento foi
o inteiramente casualizado, sendo que para DL e
IDC utilizou-se esquema fatorial, os dados
submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste Tukey. Para OP houve
diferença significativa para o número de leitões
nascidos vivos em fêmeas de 5º parto e para o
número de leitões nascidos totais não houve
diferença significativa em fêmeas de 1º, 2º, 3º e
7º partos. Para DL os dados não diferiram
estatisticamente. No IDC, os melhores resultados
para o número de leitões nascidos vivos e totais
foram obtidos com lactações de 19 a 22 dias.
Conclui-se que o número de leitões nascidos vivos
e totais cresceu linearmente até 5º e 6º partos,
respectivamente,  a melhor DL foi de 19 a 26 dias
e o melhor IDC foi de 9 a 12 dias.

SUMMARY
The research analyzed the effects of the

parity order (PO), lactation length (LL) and weaning-
to-estrus interval (WEI) on the number of born
piglets and totals in females swines, in the
metropolitan region of Fortaleza. A total of 1981
parities were used for PO and for LL and WEI 1230
parities. The mapping was done entirely at random,

with factorial project for LL and WEI, the average
data were submitted to the analysis of variance
and averages were compared by the Tukey test.
There was a significant difference for PO in the
number of piglets which were born alive from
females of the 5th parity. As for the number of the
total piglets alive there was no significant difference
in females from the 1st, 2nd, 3rd and 7th parities. For
LL, the data had not differed statistically. For WEI,
the best results for the number of piglets which
were born alive and totals were obtained for
lactations from 19 to 22 days. To sum up, we can
say that the number of piglets which were born
alive and totals increased linearly until the 5th and
the 6th parities, respectively, the best LL was from
19 to 26 days and the best WEI was from 9 to 12
days.

INTRODUÇÃO

A tendência da suinocultura moderna é
aumentar a produtividade através dos índi-
ces de prolificidade, sendo esta influenciada
pela ordem de parto (OP), duração da lactação
(DL) e intervalo desmame cio (IDC).

Para diversos autores a OP tem apre-
sentado importância significativa no
tamanho da leitegada. Para Pinheiro et al.
(2000), o número de leitões nascidos totais
e vivos, aumentou até a 5ª parição. Nocera
e Fedalto (2002), estudando fêmeas de 1º ao
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9º parto, observaram que houve um aumen-
to no número de leitões nascidos vivos até
o 7º parto e para nascidos totais até o 8º
parto. Carvalho et al. (2005a) observaram
um crescimento no número de leitões
nascidos totais até o 5º parto.

Avaliando o cio em porcas, Gaustad-Aas
et al. (2004) observaram que as fêmeas com
lactações curtas, cobertas com menos de 3
semanas, tiveram desempenho reprodutivo
reduzido. Carvalho et al. (2005b), encon-
traram para o período de lactação de 19 a 22
dias melhores resultados sobre o número de
leitões nascidos totais no parto seguinte.

O IDC é o período entre o dia do desmame
e a nova manifestação do estro. Esta etapa
faz parte do ciclo reprodutivo do animal,
sendo considerado como um dos principais
fatores dos dias não produtivos. Tra-
balhando com diferentes categorias de IDC
(<4dias; 4-5 dias; e >5dias), Afonso et al.
(2003) encontraram para leitões nascidos
totais por parto médias de 9,4, 10,6 e 10, 4;
e para nascidos vivos por parto médias de
8,7 , 9,7 e 9,8, respectivamente. Carvalho et
al. (2005c) encontraram que porcas com IDC
maior que 12 dias apresentaram maior núme-
ro de leitões no parto subseqüente. Poleze
et al. (2005), observaram que as fêmeas
inseminadas entre 9 e 12 dias tiveram seu
desempenho reprodutivo comprometido.

O presente estudo teve por objetivo avaliar
os efeitos da OP, DL e IDC sobre o número de
leitões nascidos vivos e totais em porcas.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram obtidos de uma granja
situada na região metropolitana de Fortale-
za. As fêmeas criadas em sistema intensivo,
alojadas em gaiolas individuais, num plan-
tel de 1000 matrizes Dalland e mantidas sob
mesma forma de manejo.

Para avaliar o efeito da OP utilizou-se
1981 parições, com matrizes do 1º ao 7º
parto, e para DL e IDC 1230 partos sobre o
tamanho da leitegada. As matrizes foram
distribuídas em grupos conforme o interva-

lo de dias proposto para cada variável, sendo
seis para a DL e quatro para IDC. Foram
descartados os partos com menos de 3 e
mais de 20 leitões nascidos, matrizes com a
DL maior que 40 dias e com o IDC maior que
30 dias, devido esses fatores estarem fora
dos padrões normais para a espécie suína.

O delineamento utilizado foi o intei-
ramente casualizado, sendo que para o DL
e IDC utilizou-se esquema fatorial e os da-
dos médios submetidos à análise de
variância através do procedimento General
Linear Models do SAS (1999) e as médias
comparadas pelo teste Tukey (5%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias da ordem de parto(OP) sobre
o número de leitões nascidos vivos
mostraram que não houve diferenças signi-
ficativas entre o 1º, 2º, 3º, 4º e 6º partos; entre
o 1º, 2º, 3º, 4º e 7º partos; e entre o 3º, 4º, 5º
e 6º partos. Contudo, houve diferença sig-
nificativa entre o 5º e 7º partos (tabela I).

Para o número de leitões nascidos totais,
observou-se que não houve diferenças sig-
nificativas nas matrizes de 1º parto compa-
rado com as de 2º, 3º e 7º partos; entre as de
3º, 4º, 5º e 7º partos; e entre as de 4º, 5º, 6º e
7º partos. Houve diferença estatística entre
as matrizes de 1º e 2º partos em comparação
com as de 6º parto. Observou-se que houve
um aumento na prolificidade das matrizes
do 1º ao 6º parto, com diminuição no 7º parto
(tabela I).

Os resultados mostraram um compor-
tamento semelhante para o número de leitões
nascidos vivos e totais, sendo que as
melhores médias foram no 5º e no 6º parto.

Os resultados para o número de leitões
nascidos vivos estão de acordo com Pinheiro
et al. (2000), que observaram um aumento
até o 5º parto. Já Nocera e Fedalto (2002)
observaram um crescimento até o 7º parto.

Para os leitões nascidos totais os resul-
tados discordaram de Pinheiro et al. (2000)
e Carvalho et al. (2005a), que observaram
um aumento até o 5º parto e de Nocera e
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Fedalto (2002), que encontraram crescimen-
to até o 8º parto.

Para duração da lactação (DL), as médias
mostraram que não houve diferenças signi-
ficativas entre os diferentes grupos de DL
sobre o número de leitões nascidos vivos e
totais. Porém, observou-se que as médias

de leitões nascidos vivos e totais foram
menores nos grupos 5 e 1, respectivamente,
já o grupo 6 apresentou as melhores médias
para nascidos vivos e totais (tabela II).

Os resultados diferiram de Gaustad-Aas
et al. (2004), que observaram menor
desempenho reprodutivo em fêmeas com
lactações curtas; e Carvalho et al. (2005b)
que observaram as maiores médias para o
número de leitões nascidos totais em perío-
dos de lactação entre 19 a 22 dias.

Para intervalo desmame cio (IDC), o nú-
mero de leitões nascidos vivos não
apresentou diferenças significativas entre
os grupos 1, 2 e 4, assim como nos grupos
1, 3 e 4. Os animais do grupo 3 apresentaram
resultados superiores aos do grupo 2.

Para o número de leitões nascidos totais,
as médias mostraram que não houve
diferenças significativas entre os grupos 1,
2 e 4, não havendo diferença entre os gru-
pos 3 e 4. O grupo 3 apresentou melhor
resultado que os grupos 1 e 2 (tabela III).

Para leitões nascidos vivos e totais em
IDC menor que 4 dias e discordaram de
Carvalho et al. (2005c), que observaram que
o IDC acima de 12 dias aumentou o número
de leitões nascidos no parto seguinte e de

Tabela I. Efeito da ordem de parto sobre o
número de leitões nascidos vivos e totais no
parto seguinte das fêmeas suínas. (Effect of
the parity order on the number of born piglets and
totals in the following parity of the female swines).

Ordem Nº de Média de leitões1

de parto partos vivos totais

1º 591 9,57bc 9,99c

2º 540 9,53bc 9,87c

3º 350 9,65abc 10,14bc

4º 208 10,14abc 10,76ab

5º 158 10,27a 10,80ab

6º 88 10,18ab  10,85a

7º 46 9,48c 10,28abc

1Médias seguidas de letras distintas na coluna
diferiram entre si (p<0,05) pelo teste Tukey.

Tabela II. Estudo da duração da lactação
(dias) sobre o número de leitões nascidos
vivos e nascidos totais no parto seguinte das
fêmeas suínas. (Effect of the lactation length
(days) on the number of born piglets and totals in
the following parity of the female swines).

Duração Nº de Média de leitões1

da lactação* partos vivos totais

Grupo 1 28 9,00a 9,78a

Grupo 2 230 9,67a 10,06a

Grupo 3 709 9,74a 10,22a

Grupo 4 230 9,78a 10,23a

Grupo 5 27 9,48a 10,00a

Grupo 6 6 10,66a 11,83a

1Médias seguidas de letras iguais nas colunas não
diferem entre si (p>0,05) pelo teste Tukey.
*Grupo 1 (<15 dias); Grupo 2 (15 a 18 dias); Grupo
3 (19 a 22 dias); Grupo 4 (23 a 26 dias); Grupo 5
(27 a 30 dias); Grupo 6 (>30 e <40 dias).

Tabela III. Estudo do intervalo desmame cio
sobre o número de leitões nascidos vivos e
totais no parto seguinte das fêmeas suínas.
(Effect of the weaning-to-estrus interval on the
number of born piglets and totals in the following
parity of the female swines).

Intervalo Nº de Média de leitões1

desmame cio partos vivos totais

Grupo 1 647 9,86ab 10,41b

Grupo 2 445 9,32b 9,67b

Grupo 3 17 10,82a 11,65a

Grupo 4 121 10,26ab 10,69ab

1Médias seguidas de letras distintas na coluna
diferiram entre si (p<0,05) pelo teste Tukey.
*Grupo 1 (0 a 4 dias); Grupo 2 (5 a 8 dias); Grupo
3 (9 a 12 dias); Grupo 4 (>12 dias e <30 dias).
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Poleze et al. (2005), que encontraram em
fêmeas entre 9 a 12 dias pós-desmame uma
menor prolificidade.

CONCLUSÕES
Levando-se em consideração a fisiologia

do sistema reprodutor da matriz, pôde-se
concluir que: o número de leitões nascidos
vivos e totais cresceu linearmente até o 5º e
6º parto, respectivamente; o IDC de 9 a 12
dias obteve os melhores resultados; e para
DL, recomenda-se períodos de 19 a 26 dias.
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