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EFEITO DO CONTATO COM O CACHAÇO E DO ACESSO A PIQUETE NA INDUÇÃo DO ESTRO EM 
LEITOAS PRÉ-PÚBERES ' 

IVO WENTZ1 , PAULO R;S. DA SILVEIRA1 , JORGE L.P. MUNARI2 & ALFREDO R. DE FREI 
TAS1 

Com o objetivo de verificar o efeito do contato com o cachaço e do acesso a 
piquete na indução do estro,~m.leitoas pré-pÚberes, foram utilizadas 75 lei 
toas cruzadas Landrace (L) e Large White (LW) pertencentes a una criação caner 
Icial, com man~jo em confinamento e distribuldas aleatoriamente em quatro trat~ 
mentos: TI - 20 leitoas confinadas com contato com cachaço; T2 - 19 leltoas 
confinadas sem contato com cachaço; T3 - 19 1eitoas com piquete e com contato 
com cachaço e T4 - 17 leitoas com piquete e sem contato com cachaço. Todas as 
fêmeas foram transferidas para o local do experimento com a idade média de 
149,06~O,35 dias, idade também do inIcio do experimento. Nos tratamentos 1 e 3, 
um macho adulto foi introduzido na baia das lei toas duas vezes ao dia, pela 
manhã e à tarde, por um períodO de 20 mino aproximadamente, sendo substitu1do 
em rodízio a cada 3 dias. Nos tratamentos 3 e 4, as leitoas tiveram acesso a 
piquete durante o dia. A observação foi realizada durante um per10d0 de 44 
dias. Pelos resultados apresentados na Tabela 1 pode-se concluir que: 1) em 
lei toas pré-pÚberes confinadas o manejo com o cachaço foi superior na taxa de 
ocorrência do estro (até 44 dias) reduzindo significativamente o número de 
dias para ocorrência do estro apÓs o inIcio do tratamento; 2) o acesso a pique 
te compensou a falta do "efeito cachaço" evidenciado pela diferença não sign! 
ficativa entre os tratamentos 3 e 4; 3) leitoas com acesso a piquete e contato 
com cachaço dispenderam menor número de dias para inIcio da puberdade comp~ 
rativamente a fêmeas confinadas submetidas ao contato com o cachaço. 

hbela I - Efeito do .anejo coo o cachaço e. leitoas pré-p~beres confinadas ou cu acesso a piqu! 

te na i ndução da puberdade 

Trata Idade 12 cantata % ocorrência de cio Intervalo 12 cantata 

cu oacho-cio (dias) lIIento com macho (dias) 0-,20(diasJ 

20 150,IOa 30,ooab 

2* 19 146,23a O,OOc 

19 148,IOa 52,63 a 

17 151,88a 17 164 bc 

a,b,c Diferença significativa (P<O,05) na coluna. 

* Nenhum animal mani festou cio no tratamento 
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0-44(diasJ 

65,OOa 

O,OOb 

68,42 a 

41,27 a 

22 ,69a 

> 44 c 

18,62b 

22 ,14'ab 
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