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RESUMO: Realizado a visita do trabalho dia 07/05/16, na Granja Maraschin, com o 
intuito de analisar o desenvolvimento da suinocultura e suas fases no processo de 
produção de UPL. Foi pesquisada a forma de gestão financeira e as estratégias de 
manejo. O problema a ser desenvolvido foi o esclarecimento quanto a atividade, 
seus períodos e divisão, conversão alimentar e rotação de matrizes. A visita contou 
com pesquisa de campo, onde conhecemos as instalações, estrutura e os métodos 
de realização do manejo. Realizado a pesquisa, conclui-se que a suinocultura 
necessita de grande atenção, pelo fato de seu mercado ter se expandido e as 
situações ambientais que ela gera. 

 
Palavras chave - Suinocultura. Unidade Reprodutora de Leitões. Meio Ambiente. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Suinocultura, área que está tomando todo o mercado nacional e exterior, 

necessita de supervisão, pois sua produção mal fiscalizada gera problemas 

ambientais e sanitários atingindo a todos. 

Este trabalho foi fruto de uma pesquisa realizada na Granja Maraschin, 

localizada na Linha Flórida – Vila Nova. Buscamos informações de como é realizada 

a produção de UPL (Unidade Reprodutora de Leitões) e a produção de grãos, 

plantio, cultivo e colheita. 
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O problema que será observado e a análise da forma de produtividade de 

leitões e gestão da propriedade, a fim de obter melhores resultados. Assim, o 

objetivo geral foi analisar o processo de organização da produção de suínos e a 

produção de grãos na Granja Maraschin.  

            Por meio dos objetivos específicos buscamos: 

• Averiguar como se dá o processo de criação e inseminação dos suínos, 

períodos de lactação, crechário, estratégias de rotação, gestão administrativa e 

financeira. 

• Orientar os proprietários em relação a atuação e funcionamento da granja; 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A atividade de suínos possui extrema importância social e econômica no 

Brasil e no mundo, justificando o desenvolvimento de estudos relacionados à 

sanidade animal, bem estar e melhoramento genético, nutricional, contribuindo para 

melhorias, de forma contextualizada, às exigências atribuídas a essa atividade 

(SOUKI; SALGADO; OLIVEIRA, 2000). Neste contexto, visando o incremento e 

organização, a suinocultura atual como empreendimento do setor do agronegócio, 

faz uso de tecnologias de forma dinâmica para melhor exploração da produtividade 

(SOUKI; SALGADO; OLIVEIRA, 2000).  

A produção sustentável de carne suína nos remete à utilização de todos os 

recursos de forma racional, e em se tratando de meio ambiente, o uso coerente dos 

recursos naturais adquire maior proporção. Por esta razão, antes de entrarmos na 

discussão das soluções tecnológicas mais apropriadas para o tratamento de dejetos 

na suinocultura brasileira, devemos abordar aspectos relacionados à gestão racional 

da água e da ração, esta última produzida com matérias-primas oriundas de uma 

agricultura pujante que também é baseada em recursos da natureza. Ou seja, antes 

de tratarmos dos resíduos precisamos ser eficientes no uso dos insumos básicos da 

produção (SOUKI; SALGADO; OLIVEIRA, 2000).  

 



 

 
 

 
 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Este estudo contou com o delineamento da pesquisa de campo descritiva, 

com base em Marconi e Lakatos (2008).Nosso trabalho contou com a metodologia 

de pesquisa de campo, onde conhecemos as instalações, estrutura e a forma de que 

é realizado o manejo da propriedade.  

Também foi realizada a pesquisa descritiva, onde foi formulado um roteiro de 

entrevista que foi questionado aos proprietários. Foram feitas questões sobre 

propriedade, despesas, lucratividade, manejo, forma de parceria, dificuldades 

principais e questões ambientais. 

 

3.2 Local e participantes 

Realizamos a visita técnica na Granja Maraschin, localizada em Linha 

Flórida – Vila Nova. Onde buscamos informações com os proprietários Pedro e 

Rosinei Maraschin sobre a granja.  

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

O estudo foi empregado por meio de aplicação de um roteiro de entrevista 

aplicado aos proprietários da granja, o qual foi elaborado pelos autores. No 

instrumento constavam questões dirigidas sobre o manejo da propriedade e 

questões administrativas. 

 

3.4 Análise de dados 

Esta pesquisa contará com o delineamento qualitativo, descrevendo por 

meio de uma narrativa os resultados obtidos com a aplicação do instrumento de 

coleta de dados (MARCONI, LAKATOS, 2008).  

 

4. RESULTADOS 

 

4.1  Caracterização da propriedade 



 

 
 

 
 

A granja é composta por 17 barracões/chiqueiro, sendo 4 maternidades, 2 

creches e 11 de gestação/inseminação. A mão-de-obra da granja é feita por 22 

funcionários que garantem a produção de 4000 mil matrizes. 

 

4.2 Dados sobre a produção da propriedade 

A granja produz UPLs, onde fazem a inseminação nas 4000 mil matrizes. 

Após a inseminação as porcas ficam 114 dias na gestação, no qual 3 dias antes da 

cria vão para a maternidade, onde criam e a porca com os leitões permanecem por 

mais 21 dias de lactação, onde os leitões atingem cerca de 5,5 kg. Segundo o Dr. 

Perdomo Carlos Claudio há situações em que pode ser estendido o prazo de 

amamentação, no máximo até 30 dias, por causa do tamanho já atingido pelo leitão. 

 

4.3 Processo de organização da produção de suínos 

Ao irem para creche, permanecem por 40 dias até atingirem cerca de 23 kg 

de média.As porcas retornam e aguardam 5 dias para a próxima cobertura.A granja 

mantém a produção por matriz a parir 2.4 vezes ao ano, produzindo 26 leitões em 

média/ano/porca. A atual conversão alimentar da granja é de que para cada 2.88 kg 

de ração os leitões engordam 1 kg de carne, a conversão alimentar é considerada 

uma média alta. 

 

4.4 Gestão ambiental 

 Decantação das fezes é feita com 5 lagoas, do qual ao final do tratamento a 

parte liquida é despejada no pasto e a parte solida é despejada na lavoura. Uma das 

alternativas é o uso dos dejetos suínos como fertilizante do solo, em função de seu 

conteúdo e seus nutrientes. É importante observar que se sobrecarregar o solo de 

dejetos, além de causar danos ambientais, poderá reduzir drasticamente a 

produtividade da lavoura. 

 

4.5 Processo de organização produção de grãos 

A propriedade conta com uma área de 26 alqueires de terra para o cultivo de 

grãos. Uma parte da produção é destina a silagem como alimento para o gado e o 

restante é realizado a venda como outra forma de lucratividade. 

 



 

 
 

 
 

4.6 Orientação sobre o melhor planejamento e gestão da granja 

Para a melhor gestão da granja, é interessante o uso de sistemas de 

controle geral da propriedade. Destacando-se o sistema S2, onde se possibilita o 

acompanhamento financeiro e sanitário.  

A gestão financeira é controlada pelo programa privado S2, que é cobrado a 

mensalidade para seu uso. Nele é feita o sistema de prevenção de parto, 

organização e acompanhamento de ração, vacinas e unidades de porcas em 

cobertura, histórico de partos, abortos e partos induzidos, sendo possível o 

acompanhamento individual das matrizes, sendo possível analisar a fertilidade e 

produtividade da porca. Caso haja redução de produção, taxa alta de mortalidades, 

ou histórico elevado de partos, possivelmente a porca será descartada e substituída 

por uma leitoa. 

A granja funciona em parceria com a BRF, pelo sistema de Comodato, que 

fornece o plantel e os insumos. A granja somente entra com a parte das instalações 

e mão-de-obra adequada, enquanto a BRF fornece as rações, vacinas e leitoas. Ao 

fim da produção a granja tira a porcentagem de lucro, conforme o aproveitamento 

dos insumos oferecidos pela BRF, onde o lucro varia de R$ 28,00 á 30,00 por 

unidade de leitão. 

A maior dificuldade encontrada é a questão de diarréia nos suínos, pelo fato 

de na atualidade o milho estar em alta, e ocorre a substituição do vegetal por outros 

nutrientes do qual ocorre rejeição pelo organismo do mesmo estar adaptado ao 

milho.. Outro fator é o crescente aumento da conta de energia, onde na época do 

verão é gasto apenas 5 mil e no inverno cerca de 14 mil. 

 

4.7  Nutrição e Sanidade 

A nutrição para criação de suínos é responsável por 65% dos custos de 

produção, isso porque a nutrição de qualidade deve considerar os seguintes fatores: 

• A forma física da ração que se divide em farelos ou peletizada. De 

preferência, as rações devem ser paletizadas, pois esse tipo de ração é 

adquirido pronto. 

• A avaliação dos alimentos e a alimentação por sexo separado, em que devem 

ser levados em consideração hormônios sexuais e  potencial de crescimento, 



 

 
 

 
 

atividade hormonal e outros fatores que são responsáveis por desenvolver os 

leitões. 

• O arroçamento que o estudo do grau e qualidade nutritiva da alimentação em 

um espaço de tempo. Para isso, existem três tipos de alimentação para que 

resulte em crescimento dos suínos: à vontade, controlada por tempo e com 

restrição. 

Por fim, a sanidade ou saúde física dos suínos merece especial atenção e 

para cuidados com a saúde do suíno, detalhes a se considerar são: limpeza e 

desinfecção dos espaços e visitas de veterinários. 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi observado que a propriedade possui uma boa gestão e usam sistemas 

para melhor controle da propriedade. Um ponto que se deve dar atenção é nas 

lagoas de decantação, onde se deve fazer um biodigestor para minimizar a emissão 

de gás metano que contribui para a poluição ambiental. 

Nesse trabalho podemos observar como é feita a gestão da empresa, e 

também quais as dificuldades enfrentadas pelos proprietários, mas existe uma boa 

rentabilidade, sendo que o investimento realizado se converte em lucro para a 

propriedade. Foram atingidos os objetivos da pesquisa, agregando maior 

conhecimento sobre a atividade. Assim, podemos dizer que a suinocultura é uma 

atividade rentável, e possui demanda de mercado, principalmente o exterior. 
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