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RECOMENDAÇÃO NO MANEJO DE MACHOS 
 

O objetivo desta recomendação é explorar ao máximo o potencial genético do reprodutor, e melhorar os 

índices reprodutivos do seu plantel. 

 

 
 

FONTE: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Suinos/SPSuinos/manejoprodu.html#machos 

Machos  

• Não permitir contato direto ou indireto do macho com as leitoas antes de completar 5 meses de idade;  

• Fornecer aos machos de 2 a 2,5 kg de ração de crescimento por dia, dependendo do seu estado corporal, até 

iniciarem a vida reprodutiva.  

• Passar por um período de adaptação de no mínimo 4 semanas antes de realizar a primeira cobrição;  

• Iniciar o treinamento do macho em coberturas aos 7 meses, levando-o várias vezes à baia de cobrição antes 

de fazer a primeira cobertura;  

• Utilizar uma fêmea que esteja com perfeito reflexo de imobilidade para fazer a primeira cobertura, 

observando uma igualdade no tamanho do macho e a fêmea;  

• Realizar a cobertura na baia de cobrição, com piso não escorregadio. Recomenda-se o uso de maravalha sobre 

o piso;  

• Antes da cobertura, realize a limpeza e esgotamento do prepúcio (após secar com papel limpo), bem como, 

observe se não existe nenhuma alteração no cachaço (orquite, sinal de infecção, etc.);  

• Supervisionar a monta. Retire a fêmea se a mesma for agressiva. Se o macho montar incorretamente, 

gentilmente coloque-o na posição correta;  

• Realizar no máximo 2 montas por semana (1 fêmea coberta) entre 7 e 9 meses de idade, no máximo 4 montas 

por semana (2 fêmeas cobertas ) entre 10 e 12 meses de idade e até 6 montas por semana com idade acima de 

1 ano;  

• Conduzir com calma os machos e as fêmeas para a baia de cobrição, usando tábua de manejo e nenhum tipo 

de mau trato;  

• Fazer as cobrições sempre após o arraçoamento dos animais e nas horas mais frescas do dia, início e fim da 

jornada de trabalho;  

• Cuide da saúde do reprodutor, ele pode ser um transmissor de doenças reprodutivas entre as matrizes de seu 

plantel. 

• Fornecer diariamente aos machos, após iniciarem a vida reprodutiva, ração de gestação de acordo com seu 

peso (Tabela 12);  

 

 
Tabela 12. Arraçoamento de cachaços adultos. 

Arraçoamento diário 
Peso vivo dos cachaços (kg)  

120 a 150  150 a 200  200 a 250   

Quantidade fornecida 
(kg/dia) 2,1 kg 2,4 kg 2,8 kg  
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