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RESUMO 

A produção de suínos vem ganhando destaque no Brasil, sendo uma atividade que 

exige muita dedicação para se alcançar resultados econômicos satisfatórios e bons 

índices de produtividade. O sistema de produção em bandas é uma estratégia de 

manejo nas granjas de produção suinícolas que possuam baixa mão-de-obra e um 

plantel ativo até 500 matrizes. O intuito desse artigo   é avaliar o estudo de caso de 

uma pequena granja de ULP, na mudança de manejo quinzenal para o manejo em 

bandas com o auxílio da tecnologia gerencial e o uso hormonal de um esteroide 

sintético com atividade progesterônica. A pesquisa se realiza com um estudo em 

artigos e livros de produção e reprodução suinícola, além de pesquisas em materiais 

de sites informativos da suinocultura e análise de dados. O estudo conclui-se que a 

produção em bandas é viável para pequenas propriedades além de possibilitar um 

vazio sanitário melhor para o rebanho, otimiza-se mão-de-obra e amplia a produção.   
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1 INTRODUÇÃO 

  

O Brasil vem passando por muitas mudanças tecnológicas nos últimos anos, 

e devido a essas mudanças o setor da suinocultura vem ganhando destaque no 

agronegócio brasileiro, esta atividade é uma das mais importantes para a formação 

do Produto Interno Bruto do país, estas ocorrências ficam claras a partir de 

indicadores econômicos e sociais como participações de mercado, exportações, 

geração de empregos diretos e indiretos. 

Os dados do MAPA (2015) revelam que a suinocultura cresce em torno de 

4% ao ano no Brasil, sendo que os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 

do Sul se destacam como os principais produtores, esses dados também indicam 

que o Brasil está em quarto lugar no ranking de produção e exportação mundial de 

carne suína. Entre os fatores que contribuíram para esta posição de destaque do 

país, estão alguns elementos como investimentos em pesquisa, sanidade, nutrição, 

bom manejo das granjas e principalmente, aprimoramento gerencial dos produtores.  

A modernização vem exigindo esforços multidisciplinares para alcançar bons 

índices zootécnicos, é importante ressaltar que hoje os produtores precisam se 

adequar às novas exigências de mercado e manejos, sem a inclusão da tecnologia 

granjas podem serem extintas devido à baixa produtividade, altas despesas e lucros 

baixos. A mão de obra qualificada também é de extrema importância assim como a 

gestão e a informação dentro da propriedade. 

A cadeia produtiva tem se organizado no sentido de atender a demanda 

interna e externa e ao mesmo tempo prospectar em novos mercados. A expansão 

na suinocultura é reflexo da grande demanda de alimentos no intuito de atender às 

necessidades da população, resultado esse, diretamente ligado à redução de custo 

de produção e melhoria da qualidade do produto, fazendo-se necessária a 

intensificação e novas formas de manejo e tecnologias.  

Pensando nisso o objetivo do presente trabalho foi avaliar a produção de 

uma granja de UPL - Unidade Produtiva de Leitão localizada próxima a cidade de 

Toledo – PR, na mudança de manejo quinzenal para o manejo em bandas com o 

auxílio da tecnologia em todo o processo produtivo da Granja. Avaliando os 



 

 
 

aspectos positivos e negativos desse sistema, as possíveis falhas e riscos ocorrido 

na transformação, o uso hormonal para sincronização do estro nas matrizes, e a 

implantação da tecnologia de gestão através de um software especifico para 

suinocultura, visando a lucratividade e otimização de mão de obra. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Esta pesquisa foi um estudo de caso de uma da granja de produção 

suinícola UPL, onde possui um plantel ativo de 490 matrizes, habitualmente os 

intervalos de lotes eram quinzenais, passando pela modificação e implantação do 

manejo em bandas com intervalos entre lotes de 28 dias.  

Primeiramente sendo realizado um plano de ação entre os gestores, 

médicos veterinários e a equipe técnica, para avaliar a situação na qual a granja se 

encontrava, com baixa produção e alta mortalidade de leitões em fase de lactação, 

assim determinando a nova forma de produção por bandas com o auxílio da 

tecnologia gerencial.   

Foram elaboradas pesquisas em artigos de produção e reprodução 

suinícola, pesquisa a campo em outras granjas que trabalhavam nesse mesmo tipo 

de manejo, além de pesquisas em materiais de sites informativos da suinocultura, 

análise de marcado e a capacidade de produção.   

 Foi preciso a identificação individual de cada matriz, onde cada uma delas 

foi registrada no sistema computacional e dentro da granja recebendo a “ficha da 

matriz”, contendo os principais dados a idade da fêmea e como as datas de 

cobertura, data de parto e quantidade de leitões nascidos.  

Realizou-se o estudo da granja na capacidade do número de fêmeas na 

formação de lotes, quantidades de gaiolas individuais na cobertura, e maternidade. 

Como as baias da gestação são coletivas foi preciso medir a capacidade de fêmea 

por baia, visando os princípios do bem-estar animal para e evitar possíveis falhas e 

riscos.   

Junto com o sanitarista ocorreu o estudo e o uso do hormônio de via 

oral altetresnogest, avaliando os possíveis impactos nas matrizes que poderiam 

ocorrer, anotado em um caderno definido como “diário de cobertura”.  



 

 
 

Os dados de produtividade, controle e planejamento foram registrados em 

software específicos para suinocultura, cadernetas de controle pessoal, em quadros 

informativos dentro da granja durante todo o processo de formação de bandas em 

aproximadamente seis meses tendo término quando os primeiros lotes foram 

formados, iniciando-se então o novo processo produtivo da granja.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E CONTROLE DE DADOS NA 

FORMAÇÃO DE BANDAS  

 

Quando falamos em tecnologia na suinocultura temos que incluir os 

equipamentos, instalações, qualificação de mão de obra, gestão da informação, e 

também há evolução da genética. Portanto os gestores devem estar atentos as 

mudanças de senário tecnológico da suinocultura, no intuito de continuarem na 

produção e competitividade, não permitindo assim que a granja seja extinta.  

Assim, o processo de gestão passa necessariamente pela definição de 

metas produtivas, pelo controle dos dados e informações geradas pela produção 

para o alcance dessas metas, de modo que a gestão deve ser baseada na coleta e 

armazenamento de dados, análise das informações e tomada de decisão.  

A granja possuía poucos índices informativos que auxiliavam na gestão, mas 

não detalhavam cada passo da produção, tornando o negócio pouco lucrativo e com 

muitas percas nos três setores, cobertura, gestação e maternidade. As anotações 

era manuais onde o maior transtorno eram as percas de informações cruciais de 

todo o processo, dificultando o gestor na tomada de decisão.  

Segundo Campos (1994), somente aquilo que é medido é gerenciado, o que 

não é medido está à deriva. Sendo assim com o auxílio de um software específico 

para gestão de granjas suinícolas, foi possível fazer as análises informativas da 

granja para melhor tomada de decisão, trabalhando com base em informações 

zootécnicas, tendo a visibilidade dos detalhes da produção como um todo.  

Com um maior controle dos dados, é possível obter informações precisas 

que poderão agilizar o processo de tomada de decisão, permitindo a avaliação de 



 

 
 

desempenho organizacional, consequentemente influenciando a qualidade dos 

processos de trabalho (MARANHÃO; MACIEIRA, 2004). A tecnologia de informação 

é um meio de impulsionar a capacidade de produção da granja e desenvolver a 

competitividade dos produtores.  

Com o auxílio da TI é permitido agilidade nos processos, facilidade na 

comunicação, redução de custos e nas cadeias de suprimentos, e isto vem 

revolucionando os meios de contato entre empresas e fornecedores (FELDENS, 

2005).  

Um dos benefícios dessa plataforma de informações no software foi o 

registro de dados como insumos, vacinas, ração, medicamento, consulta do plantel 

reprodutivo, gerenciamento do estro das matrizes, cobertura e maternidade, data de 

parição, desmame, entre outras informações relevantes de acesso simples e 

integrado.  

Esse programa de software nos permitiu o registro de cada matriz, nos 

possibilitando relatórios individuais de desempenho, potencial reprodutivo e idade, 

assim tornou-se mais fácil a tomada de decisão de quais fêmeas iriam ser 

descartadas na granja, abrindo espaço para novas compras de marrãs para 

substituir o plantel improdutivo descartado.  

Trabalhando com a gestão visual e com base nas informações de todas as 

matrizes, foi possível estabelecer novas metas pensando em quantos leitões seria 

possível produzir e quantos poderiam ser entregues aos clientes usando o processo 

de bandas, analisando o lucro e as despesas, estabelecendo a principal meta da 

granja o LFA - Leitão Fêmea Ano, taxa de parição, taxa de retorno ao cio, taxa de 

nascimento, taxa de mortalidade de matrizes e taxa de mortalidade de leitão na 

lactação.  

 

3.2 O USO HORMONAL DE ALTETRESNOGEST  

 

A transformação de uma granja de fluxo semanal para manejo em bandas, 

pode ser realizada de três maneiras distintas: natural, artificial e mista. Sendo que 

para cada situação deve ser mensurado o impacto econômico inicial, a 

disponibilidade de instalações e o grau de qualificação da mão-de-obra envolvida no 



 

 
 

processo (Dias et al., 2015). Para fazer o a homogeneização dos lotes na granja, foi 

preciso recorrer ao uso hormonal de progesterona sintética.  

O altrenogest é um esteroide sintético com atividade progesterônica, ativo 

via oral (FERNÁNDEZ et al., 2005), que começou a ser testado no início dos anos 

70, e no final da década ficou elucidado a eficácia no controle do estro e ovulação 

possuindo indicação para o controle da função reprodutiva, como sincronização do 

estro em leitoas cíclicas e em fêmeas após o desmame, regulando o IDE e 

proporcionando a algumas fêmeas um período maior para recuperação (WENTZ et 

al., 2007). Ele inibe a liberação de gonadotrofinas pela hipófise de maneira similar a 

progesterona natural.  

O uso do produto mantém a fêmea em anestro pelo período desejado, pois 

suprime a atividade ovariana e retarda o estro através da inibição do crescimento 

folicular e ovulação (STEVENSON; DAVIS et al., 1982). Após o término do 

tratamento, recomeça a liberação de gonadotrofinas que estimulam o crescimento 

folicular e a ovulação (KRAELING et al., 1981). 

Para a formação e homogeneização dos grupos das bandas foi preciso fazer 

o uso consciente do altrenogest, seriam fornecidos diariamente 5 ml de forma oral ou 

junto com a ração no primeiro trato do dia garantindo a ingestão correta do produto, 

iniciando dois dias antes do desmame e interrompendo o uso 5 dias antes do estro 

que era desejado.   

O altrenogest tem sido usado no manejo normal de granjas suínas, que 

adotam o sistema de produção em grupos de cobertura e parição quinzenais ou até 

mesmo em bandas, facilitando as atividades de manejo relacionadas ao diagnóstico 

de estro, de inseminação e de partos que acontecem, sempre em uma determinada 

semana do mês (WENTZ et al., 2007).   

Os primeiros grupos de bandas foram identificados com números, para 

melhor entendimento do processo e manejo com o hormônio, se ocorresse falhas no 

uso do produto colocaria em risco todo o trabalho na formação das bandas, gerando 

impactos na produção futura da granja. 

 

4 SISTEMA DE PRODUÇÃO EM BANDAS  



 

 
 

 

Segundo (Dias et al., 2015) o manejo em bandas é uma estratégia que vem 

sendo adotada nas granjas brasileiras há tempos, principalmente em granjas 

menores até 500 matrizes, vinculadas a grandes integradoras.   

Beltranena (2006) também  afirma que o manejo em bandas pode ser 

adotado por granjas de diferentes tamanhos, no entanto parece ser mais viável e 

atualmente mais utilizado por pequenos produtores (≤ 300 fêmeas) que muitas vezes 

trabalham em sistema cooperativo, e em sua opinião os sistemas de larga escala os 

benefícios produtivos não acontecem na mesma proporção aos observados em 

granjas menores. 

O intuito de produzir suínos em bandas é trabalhar com grupos homogêneos 

de matrizes, em intervalos regulares entre cada lote, proporcionando a ocorrência de 

coberturas, partos e desmames em intervalos distintos. Os intervalos entre bandas 

podem ser a cada sete dias ou superior (14, 21 e 28 dias), sendo sempre múltiplos 

de sete, variando conforme o número de fêmeas no plantel, disponibilidade de mão-

de-obra, disponibilidade de instalações/salas e desafios sanitários existentes no 

plantel (Dias et al., 2015). 

 As granjas que optam por utilizar o sistema de manejo em bandas 

consideram que uma das principais vantagens da utilização desta técnica é 

relacionada a melhorias no padrão sanitário do rebanho (Roese et al., 2007) o que 

diretamente influencia em melhorias de desempenho produtivo.  

Na questão sanitária esse sistema proporciona um vazio sanitário maior do 

rebanho, que causa influência direta nas melhorias do desempenho produtivo, 

devido os grupos ficarem em diferentes galpões, sendo introduzidos e retirados de 

uma única vez, possibilitando a limpeza e desinfecção completa das salas. 

Segundo Amaral e Morais (2008), a infecção dos animais por agentes 

enzoóticos é facilitada quando suinos de diferentes idades são mantidos no mesmo 

ambiente, ou devido à contaminação residual das instalações provocada por suínos 



 

 
 

de lotes anteriores, que é o caso do sistema contínuo onde o vazio sanitário é 

menor. 

 A produção quinzenal desta granja implicou em muitas percas e prejuízos 

financeiros com a mortalidade em leitões em faze de lactação causados por 

bactérias patológicas como a Colibacilose Neonatal, devido a mistura de lotes de 

leitões com idades diferentes e vazio sanitário menor. No sistema quinzenal os 

funcionários não conseguiam dar a atenção necessária para cada atividade, no 

período de inseminação e partos faltavam mão de obra para a realização dos 

manejos, gerando baixa produção no setor da gestação e mortalidade de animais na 

maternidade. 

Com a adoção desse manejo em bandas, otimizaria as instalações da granja 

já que os lotes seriam divididos quanto a idade e disposição das salas, respeitando 

uma correta densidade na fase de lactação.  

Conforme Felício (2014), a organização sistemática de toda produção 

permite melhorar a produtividade, previsões de alojamento, planejamento do 

carregamento e venda dos animais, ajustando o fluxo de caixa do sistema de 

produção. Na questão da logística da granja esse manejo se tornou viável, devido ao 

desmame passar de cada 15 dias para a cada 28 dias, houve uma otimização do 

aluguel de transporte para carregamento de leitões. 

Outro ponto positivo do sistema em bandas é a facilidade dos manejos, 

redução ou mão de obra escassa, fazendo a concentração dos manejos os 

funcionários podem dar melhor foco nas atividades. 

No quadro abaixo podemos identificar a distribuição dos trabalhos de 

quando a granja trabalhava com manejo em lotes quinzenais e após o manejo em 

bandas de 28 dias.  

 

 



 

 
 

Quadro 1 – Ciclo Produtivo de Manejos da Granja   

PERIODOS  Intervalo de lotes 15 dias   Intervalo de lotes 28 dias  

SEMANA 1  D D, C  

SEMANA 2  C  P  

SEMANA 3  P   - 

SEMANA 4  D   - 

SEMANA 5  C  D, C  

SEMANA 6  P  P  

SEMANA 7  D   - 

SEMANA 8  C   - 

P = Parto; D = Desmame; C = Cobertura 

Fonte: Fontana (2015) 

  

Com esse sistema também foi possível fazer uma programação melhor para 

escalas de folgas, férias dos funcionários e redução do trabalho nos finais de 

semana, estando apenas seis trabalhadores na granja, dois na gestação/cobertura e 

quatro na maternidade, na semana de pico de inseminação um dos funcionários da 

maternidade dará apoio na inseminação, ajudando na realização dos manejos de 

gestação e cobertura.  

Nas semanas de partos um dos funcionários darão apoio na maternidade 

ficando em quatro funcionários durante o dia e um funcionário a noite, dessa 

maneira o foco total é aos partos, garantindo melhor desempenho da maternidade, 

percas de leitões diminuíram, obtendo melhor número de leitões nascidos vivos, 

fazendo a realização de todos os manejos necessários nas primeiras horas de vida 

dos animais, como o manejo de uniformização de leitegada, medicação, entre outros 

cuidados. Em semanas onde não à partos e inseminação, realizarão outras 

atividades como lavação dos galpões, limpeza ao redor da granja, organização do 

ambiente de trabalho, reuniões e treinamento de funcionários. 

 

4.1TRANSFORMAÇÃO DOS PRIMEIROS GRUPOS DE BANDAS 

   

Para a formação dos primeiros quatros grupos foi preciso avaliar o histórico 

de produtividade de cada matriz conforme o padrão zootécnico, descartando fêmeas 

com presença de problemas articulares, corrimentos gênito-urinários, problemas 

articulares, e fêmeas acima de seis partos. 



 

 
 

 Forçar o descarte do plantel teve um custo alto, mas seria recompensado 

logo após a venda do primeiro desmame do lote das bandas.  Para a reposição das 

fêmeas descartadas foi necessária a compra de marrãs com idades de 180 entre 

220 dias, para se encaixarem nos grupos que seriam formados. 

Como a granja possui seis salas de maternidade com capacidade de 26 

gaiolas individuais cada sala, foi definido que a produção em bandas seriam grupos 

com 78 matrizes, forçando apenas 17% de descarte de cada grupo e o completando 

com a reposição de marrãs. 

 O período de transição entre manejo quinzenal para um intervalo maior é 

complexo e necessitou de muita atenção, pois há um período inicial de baixa 

produção entre a última venda de leitões de fluxo quinzenal e da primeira venda de 

leitões do manejo em lotes.  

 No mês de maio de 2017 foi realizado a formação do primeiro grupo da 

banda, após o desmame dos leitões como já era previsto com 21 dias de idade, 

forçando o descarte de matrizes improdutivas, sobraram 45 matrizes desmamadas 

onde foram levadas à cobertura, logo após os estros foi efetuado o salta cio, para se 

encaixarem no próximo desmame do grupo de cobertura.  

Após os 21 dias de lactação o segundo lote desmamado recebeu 14 dias 

de alterenigest, encerrando o tratamento 5 dias antes das datas que seriam 

previstas o estro, unindo os dois lotes, forçando os descartes de algumas matrizes e 

fazendo a reposição dos descartes com marrãs, foi realizado a formação do primeiro 

grupo de banda com 78 matrizes. A concentração do período de cobertura durou 7 

dias iniciando-se na terça-feira e se encerrando na próxima terça-feira da semana 

seguinte, com 115 dias de gestação o primeiro grupo realizaria os partos no mês de 

outubro de 2017.  

Logo no primeiro grupo foi possível analisar os custos com a logística de 

transporte e compra de sêmen, como foi preciso fazer apenas um pedido mensal 

não houve desperdícios e gasto com os fornecedores. 

O terceiro lote foi  desmamado e recebeu 7 dias de altrenogest, com o último 

dia de fornecimento de altrenogest para ambos os grupos no dia do desmame, e na 

semana seguinte os  lotes foram cobertos formando um único lote, o objetivo  foi 

trabalhar para ter 100% das coberturas realizadas dentro de no máximo 3 à 4 dias, 



 

 
 

assim sucessivamente os partos futuros também se concentrariam dentro de 3 à 4 

dias.  

Um dos benefícios de ter saltado o estro de algumas matrizes foi a maior 

recuperação do escore corporal, com 21 dias a mais de repouso as fêmeas 

mostraram melhor desempenho em segurar a prenhes, fêmeas de primeiro parto 

magras aumentaram o escore corporal, isso implicou em ganhos na saúde de cada 

matriz. No quadro baixo podemos observar como ocorreu o processo da 

formação dos primeiros quatros grupos, com o auxílio hormonal do altrenogest. 

  

Quadro 2 - Formação dos Primeiros Lotes com o uso Hormonal do Altrenogest  

PRIMEIRA SEMANA 

Grupo 1 Desmame e Salta Cio  

Grupo 2 Fêmeas lactantes 

Grupo 3 Fêmeas Lactantes 

Grupo 4 Fêmeas Parindo 

SEGUNDA SEMANA 

Grupo 1 Estro – Metaestro 

Grupo 2 Desmame Altenogest 

grupo3 Fêmeas Lactantes 

Grupo 4 Fêmeas Lactantes 

TERCEIRA SEMANA 

Grupo 1 Diestro  

Grupo 2 Altrenogest  

Grupo 3 Desmame e Inicio do Altrenogest 

Grupo 4 Fêmeas lactantes 

QUARTA SEMANA 

Grupo 1 Pro Estro 

Grupo 2 Suspenção do Altrenogest 

Grupo 3 Suspenção do Altrenosgest 

Grupo 4 Desmame 

Fonte: Oliveira Kellen (2018) 
 



 

 
 

De acordo com Morés (2008) o tamanho do lote e das salas deve estar 

relacionado com o tamanho do rebanho e o cálculo de vazio sanitário para esse 

sistema em bandas devesse calcular o número de salas e de lotes com base nas 

seguintes fórmulas: 

Números de Salas = Período de Ocupação + Vazio Sanitário  
                                                Intervalo entre Lotes 
Número de lotes = Intervalo entre partos 
                                Intervalo entre lotes 

Na formação dos 4 primeiros grupos houve um gasto com o hormônio 

utilizado, e com o aumento dos dias não produtivos da granja, gastos com a compra 

de doses extras de sêmen. Contudo houve um melhor controle da reprodução, 

coberturas e partos em agrupamento, permitindo um número maior de marrãs nos 

lotes, possibilitando um manejo diferenciado para fêmeas de primeiro parto 

lactantes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema de manejo em bandas para a granja de UPL proporcionou melhor 

produção e baixas percas para o produtor, além de proporcionar um vazio sanitário 

melhor entre cada lote, garantindo a diminuição e transição de doenças patológicas 

no rebanho. Este manejo também concentrou a mão-de-obra facilitando o foco nas 

atividades cruciais e também otimização do uso das instalações. 

Os custos com hormônio sintético para a sincronização e formação dos 

primeiros quatro grupos, foram recompensados nas primeiras vendas dos leitões, 

vale ressaltar que investimentos com a tecnologia gerencial na suinocultura é a 

garantia da permanência da granja no mercado, visando constantemente o aumento 

da produtividade, maior rendimento e a sustentabilidade do negócio. 

 Contudo o fator humano foi imprescindível para o sucesso da implantação 

do sistema em bandas, e a chave para alcançar as metas estabelecidas, objetivos e 

lucratividade, portanto foi fundamental a orientação e treinamento de toda a equipe 

envolvida na nova produção da granja. 
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